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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.

ONDERWERPEN



18

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. 

ONDERWERPEN



24

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.  
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C01  De komst van de Messias voorzegd.

GENESIS 3:15     En Ik zal vijandschap zetten 

tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw 

zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den 

kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen 

vermorzelen.

NUMERI 21:8      En de HEERE zeide tot 

Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op 

een stang; en het zal geschieden, dat al wie 

gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 

9  En Mozes maakte een koperen slang, en 

stelde ze op een stang; en het geschiedde, 

als een slang iemand beet, zo zag hij de 

koperen slang aan, en hij bleef levend.

JESAJA 53:10      Doch het behaagde den 

HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft 

Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 

Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; 

en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

MATTHÉÜS 27:50     En Jezus, wederom met 

een grote stem roepende, gaf den geest. 

51  En ziet, het voorhangsel des tempels 

scheurde in tweeën, van boven tot 

beneden; en de aarde beefde, en de 

steenrotsen scheurden.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel, 

antwoordende, zeide tot de vrouwen: 

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij 

zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 

6  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, 

gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 

ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

LUKAS 2:10     En de engel zeide tot hen: 

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap, die al den volke wezen zal; 

11  Namelijk dat u heden geboren is de 

Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, 

in de stad Davids.

JOHANNES 3:14     En gelijk Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet 

de Zoon des mensen verhoogd worden;

GALATEN 3:19     Waartoe is dan de wet? 

Zij is om der overtredingen wil daarbij 

gesteld, totdat het zaad zou gekomen 

zijn, dien het beloofd was; en zij is 

door de engelen besteld in de hand des 

Middelaars.

GALATEN 4:4     Maar wanneer de volheid 

des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon 

uitgezonden, geworden uit een vrouw, 

geworden onder de wet;

5  Opdat Hij degenen, die onder de wet 

waren, verlossen zou, en opdat wij de 

aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

HEBREËN 2:14     Overmits dan de kinderen 

des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo 

is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig 

geworden, opdat Hij door den dood te 

niet doen zou dengene, die het geweld des 

doods had, dat is, den duivel;

OPENBARING 12:9     En de grote draak is 

geworpen, namelijk de oude slang, welke 

genaamd wordt duivel en satanas, die 

de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, 

geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn 

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

verleidde, werd geworpen in den poel des 

vuurs en sulfers, alwaar het beest en de 

valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd 

worden dag en nacht 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 zijn vrouw rokken van vellen, 

en toog ze hun aan.

GENESIS 3:7     Toen werden hun beider ogen 

geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt 

waren; en zij hechtten vijgeboombladeren 

samen, en maakten zich schorten.

JESAJA 61:10     Ik ben zeer vrolijk in den 

HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, 

want Hij heeft mij bekleed met de klederen 

des heils, den mantel der gerechtigheid heeft 

Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich 

met priesterlijk sieraad versiert, en als een 

bruid zich versiert met haar gereedschap.

OPENBARING 4:4     En rondom den troon 

waren vier en twintig tronen; en op de 

tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen 

zittende, bekleed met witte klederen, en zij 

hadden gouden kronen op hun hoofden.

OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en ziet, 

een grote schare, die niemand tellen kon, uit 

alle natie, en geslachten, en volken, en talen, 

staande voor den troon, en voor het Lam, 

bekleed zijnde met lange witte klederen, en 

palm takken waren in hun handen.

10  En zij riepen met grote stem, zeggende: De 

zaligheid zij onzen God, Die op den troon 

zit, en het Lam.

11  En al de engelen stonden rondom den troon, 

en rondom de ouderlingen en de vier dieren; 

en vielen voor den troon neder op hun 

aangezicht, en aanbaden God,

12  Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, 

en de wijsheid, en de dankzegging, en de 

eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen 

God in alle eeuwigheid. Amen.

13  En een uit de ouderlingen antwoordde, 

zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met 

de lange witte klederen, wie zijn zij, en van 

waar zijn zij gekomen?

14  En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En 

hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de 

grote verdrukking komen; en zij hebben hun 

lange klederen gewassen, en hebben hun 

lange klederen wit gemaakt in het bloed des 

Lams.

OPENBARING 21:2     En ik, Johannes, zag de 

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

nederdalende van God uit den hemel, 

toebereid als een bruid, die voor haar man 

versierd is.

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

A01 De Messias stamt af van Abraham.

GENESIS 9:26     Voorts zeide hij: Gezegend 

zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaän 

zij hem een knecht!

27  God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems 

tenten! en Kanaän zij hem een knecht!
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LUKAS 3:23     En Hij, Jezus, begon omtrent 

dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men 

meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,

LUKAS 3:24-33

LUKAS 3:34     Den zoon van Jakob, den zoon 

van Izak, den zoon van Abraham, den zoon 

van Thara, den zoon van Nachor,

35  Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, 

den zoon van Falek, den zoon van Heber, 

den zoon van Sala,

36  Den zoon van Kainan, den zoon van 

Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van 

Noe, den 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     En Ik zal zegenen, die u 

zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en 

in u zullen alle geslachten des aardrijks 

gezegend worden.

HANDELINGEN 3:25     Gijlieden zijt 

kinderen der profeten, en des verbonds, 

hetwelk God met onze vaderen opgericht 

heeft, zeggende tot Abraham: En in uw 

zade zullen alle geslachten der aarde 

gezegend worden.

26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, 

heeft Denzelven eerst tot u gezonden, 

dat Hij ulieden zegenen zou, daarin 

dat Hij een iegelijk van u afkere van uw 

boosheden.

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, koning van 

Salem, bracht voort brood en wijn; en hij 

was een priester des allerhoogsten Gods.

MATTHÉÜS 26:26     En als zij aten, nam 

Jezus het brood, en gezegend hebbende, 

brak Hij het, en gaf het den discipelen, en 

zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

27  En Hij nam den drinkbeker, en gedankt 

hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt 

allen daaruit; 

28  Want dat is Mijn bloed, het bloed des 

Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 

vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal 

drinken van de vrucht des wijnstoks tot 

 op dien dag, wanneer Ik met u dezelve 

nieuw zal drinken in het Koninkrijk 

 Mijns Vaders.

HEBREËN 6:20     Daar de Voorloper 

voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, 

naar de ordening van Melchizedek, een 

Hogepriester geworden zijnde in der 

eeuwigheid.

HEBREËN 7:1     Want deze Melchizedek 

was koning van Salem, een priester 

des Allerhoogsten Gods, die Abraham 

tegemoet ging, als hij wederkeerde van het 

slaan der koningen, en hem zegende;

2  Aan welken ook Abraham van alles de 

tienden deelde; die vooreerst overgezet 

wordt, koning der gerechtigheid, en 

daarna ook was een koning van Salem, 

hetwelk is een koning des vredes;

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

GENESIS 17:7      En Ik zal Mijn verbond 

oprichten tussen Mij en tussen u, en 

tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot 

een eeuwig verbond, om u te zijn tot een 

God, en uw zaad na u.

8  En Ik zal u, en uw zaad na u, het land 

uwer vreemdelingschappen geven, het 

gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; 

en Ik zal hun tot een God zijn.

19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw 

huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij 

zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal 

Mijn verbond met hem oprichten, tot een 

eeuwig verbond zijn zade na hem.

21  Maar Mijn verbond zal Ik met Izak 

oprichten, die u Sara op dezen gezetten 

tijd in het andere jaar baren zal.

GENESIS 21:12      Maar God zeide tot 

Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw 

ogen, over den jongen, en over uw 

dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, 

hoor naar haar stem; want in Izak zal uw 

zaad genoemd worden.

ROMEINEN 9:6     Doch ik zeg dit niet, alsof 

het woord Gods ware uitgevallen; want die 

zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

7  Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn 

zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het 

zaad genoemd worden.

8  Dat is, niet de kinderen des vleses, die 

zijn kinderen Gods; maar de kinderen der 

beloftenis worden voor het zaad gerekend.

9  Want dit is het woord der beloftenis: 

Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara 

zal een zoon hebben.

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

B02 De Messias is het Lam van God.

GENESIS 22:8     En Abraham zeide: God 

zal Zichzelven een lam ten brandoffer 

voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden 

samen.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

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     Voorzeker zal Ik u 

grotelijks zegenen, en uw zaad zeer 

vermenigvuldigen, als de sterren des 

hemels, en als het zand, dat aan den oever 

der zee is; en uw zaad zal de poort zijner 

vijanden erfelijk bezitten.

18  En in uw zaad zullen gezegend worden alle 

volken der aarde, naardien gij Mijn stem 

gehoorzaam geweest zijt.

JOHANNES 8:56     Abraham, uw vader, heeft 

met verheuging verlangd, opdat hij Mijn 

dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en 

is verblijd geweest.
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HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

23  En het zal geschieden, dat alle ziel, die 

dezen Profeet niet zal gehoord hebben, 

uitgeroeid zal worden uit den volke.

24  En ook al de profeten, van Samuël aan, 

en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er 

hebben gesproken, die hebben ook deze 

dagen te voren verkondigd.

25  Gijlieden zijt kinderen der profeten, en 

des verbonds, hetwelk God met onze 

vaderen opgericht heeft, zeggende tot 

Abraham: En in uw zade zullen alle 

geslachten der aarde gezegend worden.

26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, 

heeft Denzelven eerst tot u gezonden, 

dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat 

Hij een iegelijk van u afkere van uw 

boosheden.

ROMEINEN 4:17     (Gelijk geschreven staat: 

Ik heb u tot een vader van vele volken 

gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd 

heeft, namelijk God, Die de doden levend 

maakt, en roept de dingen, die niet zijn, 

alsof zij waren;

18  Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, 

dat hij zou worden een vader van vele 

volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo 

zal uw zaad wezen.

2 KORINTHE 1:20     Want zovele beloften 

Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en 

zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid 

door ons.

GALATEN 3:16     Nu zo zijn de beloftenissen 

tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij 

zegt niet: En den zaden, als van velen; maar 

als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

17  En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren 

van God bevestigd is op Christus, wordt 

door de wet, die na vierhonderd en 

dertig jaren gekomen is, niet krachteloos 

gemaakt, om de beloftenis te niet te doen.

18  Want indien de erfenis uit de wet is, zo 

is zij niet meer uit de beloftenis; maar 

God heeft ze Abraham door de beloftenis 

genadiglijk gegeven.

GALATEN 3:29     En indien gij van Christus 

zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar 

de beloftenis 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    Woon als vreemdeling in 

dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u 

zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik 

al deze landen geven, en Ik zal den eed 

bevestigen, dien Ik Abraham uw vader 

gezworen heb.

4  En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als 

de sterren des hemels, en zal aan uw zaad 

al deze landen geven; en in uw zaad zullen 

gezegend worden alle volken der aarde,
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HEBREEËN 6:17     Waarin God, willende den 

erfgenamen der beloftenis overvloediger 

bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn 

raad, met een eed daartussen is gekomen;

HEBREEËN 11:9     Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land der belofte, als 

in een vreemd land, en heeft in tabernakelen 

gewoond met Izak en Jakob, die 

medeerfgenamen waren derzelfde belofte.

10 Want hij verwachtte de stad, die 

fondamenten heeft, welker Kunstenaar en 

Bouwmeester God is.

HEBREEËN 11:13     Deze allen zijn in 

het geloof gestorven, de beloften niet 

verkregen hebbende, maar hebben dezelve 

van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, 

en hebben beleden, dat zij gasten en 

vreemdelingen op de aarde waren.

14 Want die zulke dingen zeggen, betonen 

klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.

15 En indien zij aan dat vaderland gedacht 

hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij 

zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;

16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, 

dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt 

Zich God hunner niet, om hun God 

genaamd te worden; want Hij had hun een 

stad bereid.

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; Jesaja 43:5.

A01  De Messias stamt af van Abraham.

B23  De genade van God en de Messias.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

de heidenen.

GENESIS 28:14     En uw zaad zal wezen als het 

stof der aarde, en gij zult uitbreken in 

menigte, westwaarts en oostwaarts, en 

noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw 

zaad zullen alle geslachten des aardbodems 

gezegend worden.

HANDELINGEN 3:25     Gijlieden zijt kinderen 

der profeten, en des verbonds, hetwelk God 

met onze vaderen opgericht heeft, zeggende 

tot Abraham: En in uw zade zullen alle 

geslachten der aarde gezegend worden. 

26  God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, 

heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat 

Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een 

iegelijk van u afkere van uw boosheden.

GALATEN 3:8     En de Schrift, te voren ziende, 

dat God de heidenen uit het geloof zou 

rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham 

het Evangelie verkondigd, zeggende: In u 

zullen al de volken gezegend worden.

GALATEN 3:16     Nu zo zijn de beloftenissen 

tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij 

zegt niet: En den zaden, als van velen; maar 

als van een: En uw zade; hetwelk 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! gij zijt het, u zullen 

uw broeders loven; uw hand zal zijn op 

den nek uwer vijanden; voor u zullen zich 

uws vaders zonen nederbuigen.

9  Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den 
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roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt 

zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als 

een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?

10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch 

de wetgever van tussen zijn voeten, totdat 

Silo komt, en Denzelven zullen de volken 

gehoorzaam zijn.

11  Hij bindt zijn jongen ezel aan den 

wijnstok, en het veulen zijner ezelin 

aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn 

kleed in den wijn, en zijn mantel in 

wijndruivenbloed.

12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, 

en wit van tanden door de melk.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon 

baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

 

MATTHÉÜS 1:1     Het boek des geslachts van 

JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, 

den zoon van Abraham.

2  Abraham gewon Izak, en Izak gewon 

Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn 

broeders;

3  En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; 

en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon 

Aram;

4  En Aram gewon Aminadab, en Aminadab 

gewon Nahasson, en Nahasson gewon 

Salmon;

5  En Salmon gewon Boaz bij Rachab, en 

Boaz gewon Obed bij Ruth, en Obed 

gewon Jessai;

6  En Jessai gewon David, den koning; en 

David, de koning, gewon Salomon bij 

degene, die Uria’s vrouw was geweest;

7  En Salomon gewon Roboam, en Roboam 

gewon Abia, en Abia gewon Asa;

8  En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon 

Joram, en Joram gewon Ozias;

9  En Ozias gewon Joatham, en Joatham 

gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;

10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse 

gewon Amon, en Amon gewon Josias;

11  En Josias gewon Jechonias, en zijn 

broeders, omtrent de Babylonische 

overvoering.

12  En na de Babylonische overvoering gewon 

Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon 

Zorobabel;

13  En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud 

gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;

14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon 

Achim, en Achim gewon Elihud;

15  En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar 

gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;

16  En Jakob gewon Jozef, den man van 

Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd 

Christus.

17  Al de geslachten dan, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van 

David tot de Babylonische overvoering, 

zijn veertien geslachten; en van de 

Babylonische overvoering tot Christus, 

zijn veertien geslachten.

HEBREËN 7:14     Want het is openbaar, 

dat onze Heere uit Juda gesproten is; op 

welken stam Mozes niets gesproken heeft 

van het priesterschap.
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OPENBARING 5:5     En een van de ouderlingen 

zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die 

uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, 

heeft overwonnen, om het boek te openen, 

en zijn zeven zegelen open te breken.

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.

B13  Het gezag van de Messias.

EXODUS 3:6      Hij zeide voorts: Ik ben de 

God uws vaders, de God van Abraham, 

de God van Izak en de God van Jakob. En 

Mozes verborg zijn aangezicht, want hij 

vreesde God aan te zien.

MATTHÉÜS 22:31     En wat aangaat de 

opstanding der doden, hebt gij niet 

gelezen, hetgeen van God tot ulieden 

gesproken is, Die daar zegt:

32  Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, 

en de God Jakobs! God is niet een God der 

doden, maar der levenden.

33  En de scharen, dit horende, werden 

verslagen over Zijn leer.

LUKAS 20:37     En dat de doden opgewekt 

zullen worden, heeft ook Mozes 

aangewezen bij het doornenbos, als hij 

den Heere noemt den God Abrahams, en 

den God Izaks, en den God Jakobs.

38  God nu is niet een God der doden, maar 

der levenden; want zij leven Hem 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 zeide tot Mozes: IK 

ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: 

Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: 

IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

MATTHÉÜS 22:32     Ik ben de God 

Abrahams, en de God Izaks, en de God 

Jakobs! God is niet een God der doden, 

maar der levenden.

LUKAS 9:20     En Hij zeide tot hen: Maar 

gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En 

Petrus, antwoordende, zeide: De Christus 

Gods.

JOHANNES 6:35     En Jezus zeide tot hen: Ik 

ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 

zal geenszins hongeren, en die in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten.

JOHANNES 8:58     Jezus zeide tot hen: 

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham 

was, ben Ik.

JOHANNES 11:25     Jezus zeide tot haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; die 

in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook 

gestorven;

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden dezelfde en in der 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 komen 

zal, 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.

EXODUS
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B02  De Messias is het Lam van God.

I08  Het feest van Pascha beeldt het werk uit 

 van de Messias.

EXODUS 12:5     Gij zult een volkomen lam 

hebben, een manneken, een jaar oud; van 

de schapen of van de geitenbokken zult gij 

het nemen.

6  En gij zult het in bewaring hebben tot den 

veertienden dag dezer maand; en de ganse 

gemeente der vergadering van Israël zal 

het slachten tussen twee avonden.

7  En zij zullen van het bloed nemen, en 

strijken het aan de beide zijposten, en aan 

den bovendorpel, aan de huizen, in welke 

zij het eten zullen.

8  En zij zullen het vlees eten in denzelfden 

nacht, aan het vuur gebraden, met 

ongezuurde broden; zij zullen het met 

bittere saus eten.

9  Gij zult daarvan niet rauw eten, ook 

geenszins in water gezoden; maar aan 

het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn 

schenkelen en met zijn ingewand.

10  Gij zult daarvan ook niet laten overblijven 

tot den morgen; maar hetgeen daarvan 

overblijft tot den morgen, zult gij met vuur 

verbranden.

11  Aldus nu zult gij het eten: uw lenden 

zullen opgeschort zijn, uw schoenen 

aan uw voeten, en uw staf in uw hand; 

en gij zult het met haast eten; het is des 

HEEREN pascha.

12  Want Ik zal in dezen nacht door 

Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen 

in Egypteland slaan, van de mensen af tot 

de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen 

aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de 

HEERE! 

13  En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn 

aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik 

het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; 

en er zal geen plaag onder ulieden ten 

verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan 

zal.

14  En deze dag zal ulieden wezen ter 

gedachtenis, en gij zult hem den HEERE 

tot een feest vieren; gij zult hem vieren 

onder uw geslachten tot een eeuwige 

inzetting.

22 Neemt dan een bundelken hysop, en doopt 

het in het bloed, dat in een bekken zal 

wezen; en strijkt aan den bovendorpel, 

en aan de beide zijposten van dat bloed, 

hetwelk in het bekken zijn zal; doch u 

aangaande, niemand zal uitgaan uit de 

deur van zijn huis, tot aan den morgen.

23  Want de HEERE zal doorgaan, om de 

Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij 

het bloed zien zal aan den bovendorpel en 

aan de twee zijposten, zo zal de HEERE 

de deur voorbijgaan, en den verderver niet 

toelaten in uw huizen te komen om te 

slaan.

24  Onderhoudt dan deze zaak, tot een 

inzetting voor u en voor uw kinderen, tot 

in eeuwigheid.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

wereld wegneemt!

1 KORINTHE 5:7     Zuivert dan den ouden 

zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg 

zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. 

Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, 

namelijk Christus.

EXODUS
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ÉFEZE 1:7     In Welken wij hebben de 

verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom 

Zijner genade,

HEBREËN 9:11     Maar Christus, de 

Hogepriester der toekomende goederen, 

gekomen zijnde, is door den meerderen en 

volmaakten tabernakel, niet met handen 

gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 

12  Noch door het bloed der bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende. 

13  Want indien het bloed der stieren 

en bokken, en de as der jonge koe, 

besprengende de onreinen, hen heiligt tot 

de reinigheid des vleses;

14  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest 

Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd 

heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken, om den levenden God te dienen?

HEBREËN 10:29     Hoeveel te zwaarder 

straf, meent gij, zal hij waardig geacht 

worden, die den Zoon van God vertreden 

heeft, en het bloed des testaments onrein 

geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, 

en den Geest der genade smaadheid heeft 

aangedaan?

HEBREËN 11:28     Door het geloof heeft hij 

het pascha uitgericht, en de besprenging 

des bloeds, opdat de verderver der 

eerstgeborenen hen niet raken zou.

1 PETRUS 1:18     Wetende dat gij niet door 

vergankelijke dingen, zilver of goud, 

verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u 

van de vaderen overgeleverd is; 

19  Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk 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 een huis zal het 

gegeten worden; gij zult van het vlees niet 

buiten uit het huis dragen, en gij zult geen 

been daaraan breken.

JOHANNES 19:36     Want deze dingen zijn 

geschied, opdat de Schrift vervuld worde: 

Geen been van Hem zal verbroken worden.

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

B22  De goedertierenheid van God en 

 de Messias.

EXODUS 15:1     Toen zong Mozes en de 

kinderen Israëls den HEERE dit lied, en 

spraken, zeggende: Ik zal den HEERE 

zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het 

paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee 

geworpen. 

2  De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij 

is mij tot een Heil geweest; deze is mijn 

God; daarom zal ik Hem een liefelijke 

woning maken; Hij is mijns vaders God, 

dies zal ik Hem verheffen!

OPENBARING 15:3     En zij zongen het 

EXODUS
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gezang van Mozes, den dienstknecht 

Gods, en het gezang des Lams, zeggende: 

Groot en wonderlijk zijn Uw werken, 

Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig 

en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning 

der 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.

A08  Namen en titels van de Messias.

B16  De kracht en sterkte van de Messias.

EXODUS 17:6     Zie, Ik zal aldaar voor uw 

aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en 

gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water 

uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed 

alzo voor de ogen der oudsten van Israël.

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

dat gij onwetende zijt, dat onze vaders 

allen onder de wolk waren, en allen door 

de zee doorgegaan zijn;

2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk 

en in de zee;

3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten 

hebben;

4  En allen denzelfden geestelijken drank 

gedronken hebben; want zij dronken uit 

de geestelijke steenrots, die volgde; en de 

steenrots 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     Ziet, Ik zende een Engel 

voor uw aangezicht, om u te behoeden 

op dezen weg, en om u te brengen tot de 

plaats, die Ik bereid heb.

21  Hoedt u voor Zijn aangezicht, en 

weest Zijner stem gehoorzaam, en 

verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder 

overtredingen niet vergeven; want Mijn 

Naam is in het binnenste van Hem.

MALEÁCHI 3:1     Ziet, Ik zende Mijn engel, 

die voor Mijn aangezicht den weg bereiden 

zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen 

die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten 

de Engel des verbonds, aan Denwelken gij 

lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE 

der heirscharen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, ziet, 

een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en 

ziet, een stem uit de wolk, zeggende: 

 Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik 

Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

JOHANNES 10:30     Ik en de Vader zijn één.

JOHANNES 10:36     Zegt gijlieden tot Mij, 

Dien de Vader geheiligd en in de wereld 

gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik 

gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

37  Indien Ik niet doe de werken Mijns 

Vaders, zo gelooft Mij niet;

38  Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet 

gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij 

moogt bekennen en geloven, dat de Vader 

in Mij is, en Ik in Hem.

JOHANNES 17:6      Ik heb Uw Naam 

geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit 

de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, 

en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij 

hebben Uw woord bewaard.

EXODUS
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JOHANNES 17:26     En Ik heb hun Uw 

Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend 

maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij 

liefgehad hebt, in hen zij, 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.     

E18  God zal onder Zijn volk wonen.

     

EXODUS 25:8     En zij zullen Mij een 

heiligdom maken, dat Ik in het midden 

van hen wone.

9  Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes 

tabernakels, en een voorbeeld van al 

deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo 

zult gijlieden dat maken.

22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met 

u spreken van boven het verzoendeksel af, 

van tussen de twee cherubim, die op de 

ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik 

u gebieden zal aan de kinderen Israëls.

LUKAS 7:16     En vreze beving hen allen, 

en zij verheerlijkten God, zeggende: Een 

groot Profeet is onder ons opgestaan, en 

God heeft Zijn volk bezocht.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

HANDELINGEN 7:44     De tabernakel der 

getuigenis was onder onze vaderen in de 

woestijn, gelijk geordineerd had Hij, Die 

tot Mozes zeide, dat hij denzelven maken 

zou naar de afbeelding, die hij gezien had;

45  Welken ook onze vaders ontvangen 

hebbende, met Jozua gebracht hebben in 

het land, dat de heidenen bezaten, die God 

verdreven heeft van het aangezicht onzer 

vaderen, tot de dagen van David toe;

46 Dewelke voor God genade gevonden heeft, 

en begeerd heeft te vinden een woonstede 

voor den God Jakobs.

47  En Salomo bouwde Hem een huis.

48 Maar de Allerhoogste woont niet in 

tempelen met handen gemaakt; gelijk de 

profeet zegt:

49 De hemel is Mij een troon, en de aarde 

een voetbank Mijner voeten. Hoedanig 

huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of 

welke is de plaats Mijner ruste?

HEBREËN 9:2     Want de tabernakel was 

toebereid, namelijk de eerste, in welken 

was de kandelaar, en de tafel, en de 

toonbroden, welke genaamd wordt het 

heilige;

3  Maar achter het tweede voorhangsel was de 

tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;

4  Hebbende een gouden wierookvat, en de 

ark des verbonds, alom met goud overdekt, 

in welke was de gouden kruik, daar het 

Manna in was, en de staf van Aaron, die 

gebloeid had, en de tafelen des verbonds.

5  En boven over deze ark waren de cherubijnen 

der heerlijkheid, die het verzoendeksel 

beschaduwden; van welke dingen wij nu van 

stuk tot stuk niet zullen zeggen.

HEBREËN 9:11     Maar Christus, de 

Hogepriester der toekomende goederen, 

gekomen zijnde, is door den meerderen en 

EXODUS
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volmaakten tabernakel, niet met handen 

gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

12 Noch door het bloed der bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen 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     En gij zult de twee stenen aan 

de schouderbanden des efods zetten, zijnde 

stenen ter gedachtenis voor de kinderen 

Israëls; en Aaron zal hun namen op zijn beide 

schouders dragen, ter gedachtenis, voor het 

aangezicht des HEEREN.

HEBREËN 7:24     Maar Deze, omdat 

Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een 

onvergankelijk Priesterschap. 

25  Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig 

maken degenen, die door Hem tot God gaan, 

alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

26 Want zodanig een Hogepriester 

betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, 

afgescheiden van de zondaren, en hoger 

dan de hemelen geworden; 

27  Dien het niet allen dag nodig was, gelijk 

den hogepriesters, eerst voor zijn eigen 

zonden slachtofferen op te offeren, daarna, 

voor de zonden des volks; want dat heeft 

Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven 

opgeofferd heeft. 

28  Want de wet stelt tot hogepriesters 

mensen, die zwakheid hebben; maar 

het woord der eedzwering, die na de 

wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der 

eeuwigheid geheiligd is.

Zie: Zacharía 6:13; Lukas 1:54,72.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:29     Alzo zal Aaron de namen 

der zonen van Israël dragen aan den 

borstlap des gerichts, op zijn hart, als hij in 

het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor 

het aangezicht des HEEREN geduriglijk.

HEBREËN 8:6     En nu heeft Hij zoveel 

uitnemender bediening gekregen, als Hij 

ook eens beteren verbonds Middelaar is, 

hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

ingegaan in het heiligdom, dat met 

handen gemaakt is, hetwelk is een 

tegenbeeld van het ware, maar in den 

hemel zelven, om nu te verschijnen voor 

het aangezicht van God voor ons;

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:36     Verder zult gij een plaat 

maken van louter goud, en gij zult daarin 

graveren, gelijk men de zegelen graveert: 

De HEILIGHEID DES HEEREN! 

EXODUS
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ÉFEZE 5:27     Opdat Hij haar Zichzelven 

heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, 

die geen vlek of rimpel heeft, of iets 

dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en 

onberispelijk.

Zie: Exodus 39:30; Leviticus 8:9; Leviticus 10:3; Zacharía 14:20. 

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:37     En gij zult dezelve 

aanhechten met een hemelsblauw snoer, 

alzo dat zij aan den hoed zij; aan de 

voorste zijde des hoeds zal zij zijn. 

38 En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, 

opdat Aaron drage de ongerechtigheid 

der heilige dingen, welke de kinderen 

Israëls zullen geheiligd hebben, in alle 

gaven hunner geheiligde dingen; en zij 

zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, 

om henlieden voor het aangezicht des 

HEEREN aangenaam te maken.

HEBREËN 4:14     Dewijl wij dan een 

groten Hogepriester hebben, Die door de 

hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, 

den Zoon van God, zo laat ons 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     En Ik zal in het midden 

der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun 

tot een God zijn. 

46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun 

God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd 

heb, opdat Ik in het midden van hen wonen 

zou; Ik ben de HEERE, hun God.

EXODUS 25:8     En zij zullen Mij een 

heiligdom maken, dat Ik in het midden 

van hen wone.

EXODUS 40:34     Toen bedekte de wolk de 

tent der samenkomst; en de heerlijkheid 

des HEEREN vervulde den tabernakel.

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, gij 

dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal 

in het midden van u wonen, spreekt de 

HEERE.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

JOHANNES 14:17     Namelijk den Geest der 

waarheid, Welken de wereld niet kan 

ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent 

Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij 

blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in 

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

EXODUS
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23  Jezus antwoordde en zeide tot hem: 

Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn 

woord bewaren; en Mijn Vader zal hem 

liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, 

en zullen woning bij hem maken.

2 KORINTHE 6:16     Of wat samenvoeging 

heeft de tempel Gods met de afgoden? 

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; 

gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in 

hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; 

en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij 

een Volk zijn.

ÉFEZE 2:22     Op Welken ook gij mede 

gebouwd wordt tot een woonstede Gods in 

den Geest.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen 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     Doch Hij zeide: Ik zal al 

Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht 

laten gaan, en zal den Naam des HEEREN 

uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik 

zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, 

en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij 

ontfermen zal.

ROMEINEN 9:15     Want Hij zegt tot Mozes: 

Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij 

ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik 

barmhartig ben.

16  Zo is het dan niet desgenen, die wil, 

noch desgenen, die loopt, maar des 

ontfermenden Gods.

17  Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve 

heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn 

kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam 

verkondigd worde op de ganse aarde.

18  Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, 

en verhardt, dien Hij wil.

ROMEINEN 9:23     En opdat Hij zou bekend 

maken den rijkdom Zijner heerlijkheid 

over de vaten der barmhartigheid, die Hij 

te voren 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     Daarna zal hij het jonge rund 

slachten voor het aangezicht des HEEREN; en 

de zonen van Aaron, de priesters, zullen het 

bloed offeren, en het bloed sprengen rondom 

dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent 

der samenkomst is. 

13  Doch het ingewand en de schenkelen zal 

men met water wassen; en de priester 

zal dat alles offeren en aansteken op het 

altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, 

tot een liefelijken reuk den HEERE.

LEVITICUS 2:1     Als nu een ziel een 

offerande van spijsoffer den HEERE zal 

offeren, zijn offerande zal van meelbloem 

zijn; en hij zal olie daarop gieten, en 

wierook daarop leggen. 

2  En hij zal het brengen tot de zonen 

van Aaron, de priesters, een van welke 

daarvan zijn hand vol grijpen zal uit 

deszelfs meelbloem, en uit deszelfs olie, 

met al deszelfs wierook; en de priester 

zal deszelfs gedenkoffer aansteken op 

het altaar; het is een vuuroffer, tot een 

liefelijken reuk den HEERE. 

PSALM 141:2     Mijn gebed worde gesteld 

als reukwerk voor Uw aangezicht, 

de opheffing mijner handen als het 

avondoffer.

HOSÉA 6:6     Want Ik heb lust tot 

weldadigheid, en niet tot offer; en tot de 

kennis Gods, meer dan tot brandofferen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond 

 (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als des 

Eniggeborenen van den Vader), vol van 

genade en waarheid.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

HEBREËN 9:14     Hoeveel te meer zal het 

bloed van Christus, Die door den eeuwigen 

Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeof-

ferd heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken, om den levenden 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     En indien zijn offerande 

een dankoffer is; zo hij ze van de runderen 

offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen 

zal hij die offeren, voor het aangezicht des 

HEEREN. 

LEVITICUS
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2  En hij zal zijn hand op het hoofd zijner 

offerande leggen, en zal ze slachten voor 

de deur van de tent der samenkomst; en 

de zonen van Aaron, de priesters, zullen 

het bloed rondom op het altaar sprengen. 

3  Daarna zal hij van dat dankoffer een 

vuuroffer den HEERE offeren; het vet, dat 

het ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk 

aan het ingewand is. 

4  Dan zal hij beide de nieren, en het 

vet, hetwelk daaraan is, dat aan de 

weekdarmen is; en het net over de lever, 

met de nieren, zal hij afnemen. 

5  En de zonen van Aaron zullen dat 

aansteken op het altaar, op het brandoffer, 

hetwelk op het hout zal zijn, dat op het 

vuur is; het is een vuuroffer, tot een 

liefelijken reuk den HEERE. 

16  En de priester zal die aansteken op het 

altaar; het is een spijs des vuuroffers, 

tot een liefelijken reuk; alle vet zal des 

HEEREN zijn.

LEVITICUS 7:11    Dit is nu de wet des dank-

offers, dat men den HEERE offeren zal.

12  Indien hij dat tot een lof offer offert, zo 

zal hij, nevens het lofoffer, ongezuurde 

koeken met olie gemengd, en ongezuurde 

vladen met olie bestreken, offeren; en 

zullen die koeken met olie gemengd van 

geroost meelbloem zijn. 

DEUTERONOMIUM 27:7     Ook zult gij 

dankofferen offeren, en zult aldaar eten, 

en vrolijk zijn voor het aangezicht des 

HEEREN, uws Gods.

LUKAS 22:15     En Hij zeide tot hen: Ik heb 

grotelijks begeerd, dit pascha met u te 

eten, eer dat Ik lijde;

LUKAS 22: 19     En Hij nam brood, en als 

Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf 

het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, 

hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot 

Mijn gedachtenis.

JOHANNES 4:32     Maar Hij zeide tot hen: Ik 

heb een spijs om te eten, die gij niet weet. 

33  Zo zeiden dan de discipelen tegen 

elkander: Heeft Hem iemand te eten 

gebracht? 

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik 

doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden 

heeft, en Zijn werk volbrenge.

JOHANNES 6:51     Ik ben dat levende Brood, 

dat uit den hemel nedergedaald is; zo 

iemand van dit Brood eet, die zal in der 

eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik 

geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven 

zal voor het leven der wereld. 

JOHANNES 58  Dit is het Brood, dat uit 

den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw 

vaders het Manna gegeten hebben, en zijn 

gestorven. Die dit Brood eet, zal in der 

eeuwigheid leven.

1 KORINTHE 10:16     De drinkbeker der 

dankzegging, dien wij dankzeggende 

zegenen, is die niet een gemeenschap des 

bloeds van Christus? Het brood, dat wij 

breken, is dat niet een gemeenschap des 

lichaams van Christus?

LEVITICUS

leviticus 3 leviticus 3
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1 KORINTHE 11:23     Want ik heb van 

den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u 

overgegeven heb, dat de Heere Jezus in 

den nacht, in welken Hij verraden werd, 

het brood nam; 

24  En als Hij gedankt had, brak Hij het, en 

zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat 

voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn 

gedachtenis. 

25  Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na 

het eten des avondmaals, en zeide: Deze 

drinkbeker is het Nieuwe Testament in 

Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij 

dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 

26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult 

eten, en dezen drinkbeker zult drinken, 

zo verkondigt den dood des Heeren, totdat 

Hij komt. 

27  Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of 

den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal 

schuldig zijn aan het lichaam en bloed des 

Heeren. 

28  Maar de mens beproeve zichzelven, en 

ete alzo van het brood, en drinke van den 

drinkbeker.

29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die 

eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet 

onderscheidende het lichaam des Heeren.

HEBREËN 13:15     Laat ons dan door Hem 

altijd Gode opofferen een offerande des 

lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn 

Naam belijden.

1 PETRUS 2:5     Zo wordt gij ook zelven, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterdom, om 

geestelijke offeranden op te offeren, die 

Gode aangenaam 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     Indien de priester, die 

gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot 

schuld des volks, zo zal hij voor zijn 

zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een 

var, een volkomen jong rund, den HEERE 

ten zondoffer. 

4  En hij zal dien var brengen tot de deur 

van de tent der samenkomst, voor het 

aangezicht des HEEREN; en hij zal zijn 

hand op het hoofd van dien var leggen, 

en hij zal dien var slachten voor het 

aangezicht des HEEREN. 

5  Daarna zal die gezalfde priester van het 

bloed van den var nemen, en hij zal dat tot 

de tent der samenkomst brengen. 

6  En de priester zal zijn vinger in dat 

bloed dopen; en van dat bloed zal hij 

zevenmaal sprengen voor het aangezicht 

des HEEREN, voor den voorhang van het 

heilige. 

7  Ook zal de priester van dat bloed 

doen op de hoornen des reukaltaars 

der welriekende specerijen, voor het 

aangezicht des HEEREN, dat in de tent 

der samenkomst is; dan zal hij al het bloed 

van den var uitgieten aan den bodem van 

het altaar des brandoffers, hetwelk is aan 

de deur van de tent der samenkomst. 

LEVITICUS 4:8-11

LEVITICUS

leviticus 3 leviticus 3 & 4 



49

LEVITICUS 4:12  En dien gehelen var zal 

hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een 

reine plaats, waar men de as uitstort, en 

zal hem met vuur op het hout verbranden; 

bij de uitgegoten as zal hij verbrand 

worden.

Zonde van een mens - afdwaling:

LEVITICUS 4:27     En zo enig mens van 

het volk des lands door afdwaling zal 

gezondigd hebben, dewijl hij iets doet 

tegen een van de geboden des HEEREN, 

dat niet gedaan zou worden, zodat hij 

schuldig is; 

28 Of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, 

aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo zal 

hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, 

een volkomen wijfje, voor zijn zonde, 

 die hij gezondigd heeft. 

29 En hij zal zijn hand op het hoofd des 

zondoffers leggen; en men zal dat zondoffer 

slachten in de plaats des brandoffers. 

JESAJA 53:6     Wij dwaalden allen als 

schapen, wij keerden ons een iegelijk naar 

zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller 

ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

7  Als dezelve geeist werd, toen werd Hij 

verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet 

open; als een lam werd Hij ter slachting 

geleid, en als een schaap, dat stom is voor 

het aangezicht zijner scheerders, alzo deed 

Hij Zijn mond niet open.

JESAJA 53:10     Doch het behaagde den 

HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft 

Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 

Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; 

en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

11  Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, 

en verzadigd worden; door Zijn kennis 

zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, want Hij zal hun 

ongerechtigheden dragen.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

wereld wegneemt!

JOHANNES 1:36     En ziende op Jezus, daar 

wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!

HANDELINGEN 8:32     En de plaats der 

Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk 

een schaap ter slachting geleid; en gelijk 

een lam stemmeloos is voor dien, die het 

scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaren, 

 en hoger dan de hemelen geworden;

HEBREËN 9:12     Noch door het bloed der 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een 

eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 

13  Want indien het bloed der stieren 

en bokken, en de as der jonge koe, 

besprengende de onreinen, hen heiligt tot 

de reinigheid des vleses; 

14  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest 

Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd 

heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken, om den levenden God te dienen?
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HEBREËN 9:21     En hij besprengde 

desgelijks ook den tabernakel, en al de 

vaten van den dienst met het bloed. 

22  En alle dingen worden bijna door 

bloed gereinigd naar de wet, en zonder 

bloedstorting geschiedt geen vergeving.

23  Zo was het dan noodzaak, dat wel de 

voorbeeldingen der dingen, die in de 

hemelen zijn, door deze dingen gereinigd 

werden, maar de hemelse dingen zelve 

door betere offeranden dan deze. 

24 Want Christus is niet ingegaan in het 

heiligdom, dat met handen gemaakt is, 

hetwelk is een tegenbeeld van het ware, 

maar in den hemel zelven, om nu te 

verschijnen voor het aangezicht van God 

voor ons; 

25 Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls 

zou opofferen, gelijk de hogepriester alle 

jaar in het heiligdom ingaat met vreemd 

bloed;

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk, 

dat het bloed van stieren en bokken de 

zonden wegneme. 

5  Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: 

Slachtoffer en offerande hebt Gij niet 

gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam 

toebereid; 

6  Brandofferen en offer voor de zonde 

hebben U niet behaagd. 

7  Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin 

des boeks is van Mij geschreven), om Uw 

wil te doen, o God! 

8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, 

en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch 

hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden); 

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

doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 

het tweede te stellen. 

10  In welken wil wij geheiligd zijn, door de 

offerande des lichaams van Jezus Christus, 

eenmaal geschied. 

11  En een iegelijk priester stond wel alle 

dagen dienende, en dezelfde slachtofferen 

dikmaals offerende, die de zonden 

nimmermeer kunnen wegnemen; 

12  Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden 

geofferd hebbende, is in eeuwigheid 

gezeten aan de rechter hand Gods; 

13  Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden 

gesteld worden tot een voetbank Zijner 

voeten. 

14 Want met een offerande heeft Hij in 

eeuwigheid volmaakt degenen, die 

geheiligd worden.

HEBREËN 13:11     Want welker dieren bloed 

voor de zonde gedragen werd in het heilig-

dom door den hogepriester, derzelver licha-

men werden verbrand buiten de legerplaats. 

12  Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door 

Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, 

buiten de poort geleden. 

13  Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de 

legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

1 PETRUS 1:18     Wetende dat gij niet door 

vergankelijke dingen, zilver of goud, 

verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u 

van de vaderen overgeleverd is;

19  Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

20 Dewelke wel voorgekend is geweest 

voor de grondlegging der wereld, maar 

geopenbaard is in deze laatste tijden om 

uwentwil,
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OPENBARING 5:6     En ik zag, en ziet, 

in het midden van den troon, en van 

de vier dieren, en in het midden van 

de ouderlingen, een Lam, staande als 

geslacht, hebbende zeven hoornen, en 

zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten 

Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 

7  En Het kwam, en heeft het boek genomen 

uit de rechter hand Desgenen, Die op den 

troon zat. 

8  En als Het dat boek genomen had, vielen de 

vier dieren en de vier en twintig ouderlingen 

voor het Lam neder, hebbende elk citeren en 

gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke 

zijn de gebeden der heiligen.

 9  En zij zongen een nieuw lied, zeggende: 

Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn 

zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, 

en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, 

uit alle geslacht, en taal, en 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     En zo het slachtoffer 

zijner offerande een gelofte, of vrijwillig 

offer is, dat zal ten dage als hij zijn offer 

offeren zal, gegeten worden, en het 

overgeblevene daarvan zal ook des anderen 

daags gegeten worden.

EXODUS 35:21     En zij kwamen, alle man, 

wiens hart hem bewoog, en een ieder, 

wiens geest hem vrijwillig maakte, die 

brachten des HEEREN hefoffer tot het 

werk van de tent der samenkomst, en tot al 

haar dienst, en tot de heilige klederen. 

22 Zo kwamen dan de mannen met de 

vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij 

brachten haken, en oorsierselen, en 

ringen, en spanselen, alle gouden vaten; 

en alle man, die een gouden beweegoffer 

den HEERE offerde.

LEVITICUS 22:21     En als iemand een 

dankoffer den HEERE zal offeren, 

uitzonderende van de runderen of van de 

schapen een gelofte, of vrijwillig offer, het 

zal volkomen zijn, opdat het aangenaam 

zij; geen gebrek zal daarin zijn. 

PSALM 40:8     Toen zeide ik: Zie, ik kom; in 

de rol des boeks is van mij geschreven.

PSALM 66:13     Ik zal met brandofferen 

in Uw huis gaan; ik zal U mijn geloften 

betalen,

JESAJA 53:7     Als dezelve geëist werd, toen 

werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn 

mond niet open; als een lam werd Hij 

ter slachting geleid, en als een schaap, 

dat stom is voor het aangezicht zijner 

scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet 

open.

LUKAS 3:22     En dat de Heilige Geest 

op Hem nederdaalde, in lichamelijke 

gedaante, gelijk een duif; en dat er een 

stem geschiedde uit den hemel, zeggende: 

Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik 

Mijn welbehagen!

JOHANNES 2:17     En Zijn discipelen werden 

indachtig, dat er geschreven is: De ijver 

van Uw huis heeft mij verslonden.
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JOHANNES 3:16     Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft, niet verderve, maar het 

eeuwige leven hebbe.

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 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen

2 KORINTHE 8:9     Want gij weet de genade 

van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij 

om uwentwil is arm geworden, daar Hij 

rijk was, opdat gij door Zijn armoede 

zoudt rijk worden.

FILIPPENZEN 2:7     Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, en 

is den mensen gelijk geworden;

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      En de HEERE sprak tot 

Mozes, nadat de twee zonen van Aaron 

gestorven waren, als zij genaderd waren 

voor het aangezicht des HEEREN, en 

gestorven waren; 

2  De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot 

uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde 

ga in het heilige, binnen den voorhang, 

voor het verzoendeksel, dat op de ark is, 

opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in 

een wolk op het verzoendeksel. 

LEVITICUS 16:3,4,6 

Verzoening voor de kinderen van Israël door het 

slachten van de bok:

LEVITICUS 16:5     En aan de vergadering 

der kinderen Israëls zal hij nemen twee 

geitenbokken ten zondoffer, en een ram 

ten brandoffer. 

7  Hij zal ook beide bokken nemen, en hij 

zal die stellen voor het aangezicht des 

HEEREN, aan de deur van de tent der 

samenkomst. 

8  En Aaron zal de loten over die twee 

bokken werpen: een lot voor den HEERE, 

en een lot voor den weggaanden bok. 

9  Dan zal Aaron den bok, op denwelken het 

lot voor den HEERE zal gekomen zijn, 

toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. 

LEVITICUS 16:11-14

LEVITICUS 16:15     Daarna zal hij den bok 

des zondoffers, die voor het volk zal zijn, 
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slachten, en zal zijn bloed tot binnen in 

den voorhang dragen, en zal met zijn bloed 

doen, gelijk als hij met het bloed van den 

var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het 

verzoendeksel, en voor het verzoendeksel. 

16  Zo zal hij voor het heilige, vanwege de 

onreinigheden der kinderen Israëls, en 

vanwege hun overtredingen, naar al hun 

zonden, verzoening doen; en alzo zal hij 

doen aan de tent der samenkomst, welke 

met hen woont in het midden hunner 

onreinigheden. 

LEVITICUS 16:17-19 

Verzoening voor de kinderen van Israël door het 

wegzenden van de bok: 

LEVITICUS 16:10     Maar de bok, op 

denwelken het lot zal gekomen zijn, om een 

weggaande bok te zijn, zal levend voor het 

aangezicht des HEEREN gesteld worden,

  om door hem verzoening te doen; opdat 

men hem als een weggaanden bok naar 

 de woestijn uitlate. 

20 Als hij nu zal geëindigd hebben van het 

heilige, en de tent der samenkomst, en 

het altaar te verzoenen, zo zal hij dien 

levenden bok toebrengen. 

21  En Aaron zal beide zijn handen op het 

hoofd van den levenden bok leggen, en 

zal daarop al de ongerechtigheden der 

kinderen Israëls, en al hun overtredingen, 

naar al hun zonden, belijden; en hij zal die 

op het hoofd des boks leggen, en zal hem 

door de hand eens mans, die voorhanden 

is, naar de woestijn uitlaten. 

22  Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtig-

heden in een afgezonderd land wegdragen; 

en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten.

23  Daarna zal Aaron komen in de tent der 

samenkomst, en zal de linnen klederen 

uitdoen, die hij aangedaan had, als hij in 

het heilige ging, en hij zal ze daar laten.

LEVITICUS 16:24-28

LEVITICUS 16:29     En dit zal voor u tot 

een eeuwige inzetting zijn: gij zult in 

de zevende maand, op den tienden der 

maand, uw zielen verootmoedigen, 

en geen werk doen, inboorling noch 

vreemdeling, die in het midden van u als 

vreemdel ing verkeert. 

30  Want op dien dag zal hij voor u verzoening 

doen, om u te reinigen; van al uw zonden 

zult gij voor het aangezicht des HEEREN 

gereinigd worden. 

31  Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat 

gij uw zielen verootmoedigt; het is een 

eeuwige inzetting. 

LEVITICUS 17:11    Want de ziel van het 

vleesch is in het bloed; daarom heb Ik 

het u op het altaar gegeven, om over uwe 

zielen verzoening te doen; want het is het 

bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.

JESAJA 53:4     Waarlijk, Hij heeft onze 

krankheden op Zich genomen, en onze 

smarten heeft Hij gedragen; doch wij 

achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God 

geslagen en verdrukt was. 

5  Maar Hij is om onze overtredingen 

verwond, om onze ongerechtigheden is 

Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen is ons genezing geworden. 

6  Wij dwaalden allen als schapen, wij 

keerden ons een iegelijk naar zijn 

weg; doch de HEERE heeft onzer aller 

ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
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MATTHÉÜS 27:51     En ziet, het voorhangsel 

des tempels scheurde in tweeen, van 

boven tot beneden; en de aarde beefde, en 

de steenrotsen scheurden.

LUKAS 23:46     En Jezus, roepende met 

grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen 

beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd 

had, gaf Hij den geest.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

wereld wegneemt!

ROMEINEN 4:24     Maar ook om onzentwil, 

welken het zal toegerekend worden, 

namelijk dengenen, die geloven in Hem, 

Die Jezus, onzen Heere, uit de doden 

opgewekt heeft; 

25  Welke overgeleverd is om onze zonden, en 

opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

HEBREËN 7:22     Van een zoveel beter 

verbond is Jezus Borg geworden.

HEBREËN 8:1     De hoofdsom nu der dingen, 

waarvan wij spreken, is, dat wij hebben 

zodanigen Hogepriester, Die gezeten is 

aan de rechter hand van den troon der 

Majesteit in de hemelen: 

2  Een Bedienaar des heiligdoms, en des 

waren tabernakels, welken de Heere heeft 

opgericht, en geen mens.

HEBREËN 9:7     Maar in den tweeden 

tabernakel ging alleen de hogepriester, 

eenmaal des jaars, niet zonder bloed, 

hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor 

des volks misdaden. 

8  Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, 

dat de weg des heiligdoms nog niet 

openbaar gemaakt was, zolang de eerste 

tabernakel nog stand had; 

9  Welke was een afbeelding voor dien 

tegenwoordigen tijd, in welken gaven 

en slachtofferen geofferd werden, die 

dengene, die den dienst pleegde, niet 

konden heiligen naar het geweten; 

10 Bestaande alleen in spijzen, en 

dranken, en verscheidene wassingen en 

rechtvaardigmakingen des vleses, tot op 

den tijd der verbetering opgelegd. 

11  Maar Christus, de Hogepriester der 

toekomende goederen, gekomen zijnde, 

is door den meerderen en volmaakten 

tabernakel, niet met handen gemaakt, dat 

is, niet van dit maaksel, 

12  Noch door het bloed der bokken en kalveren, 

maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 

ingegaan in het heiligdom, een eeuwige 

verlossing teweeggebracht hebbende. 

13  Want indien het bloed der stieren 

en bokken, en de as der jonge koe, 

besprengende de onreinen, hen heiligt tot 

de reinigheid des vleses; 

14 Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest 

Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd 

heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken, om den levenden God te dienen? 

15  En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen 

testaments, opdat, de dood daartussen 

gekomen zijnde, tot verzoening der 

overtredingen, die onder het eerste testament 

waren, degenen, die geroepen zijn, de 

beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 

16  Want waar een testament is, daar 

is het noodzaak, dat de dood des 

testamentmakers tussen kome; 
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17  Want een testament is vast in de doden, 

dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer 

de testamentmaker leeft. 

18  Waarom ook het eerste niet zonder bloed 

is ingewijd. 

19  Want als al de geboden, naar de wet van 

Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, 

nam hij het bloed der kalveren en bokken, 

met water, en purperen wol, en hysop, 

besprengde beide het boek zelf, en al het volk, 

20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, 

hetwelk God aan ulieden heeft geboden. 

21  En hij besprengde desgelijks ook den 

tabernakel, en al de vaten van den dienst 

met het bloed. 

22  En alle dingen worden bijna door 

bloed gereinigd naar de wet, en zonder 

bloedstorting geschiedt geen vergeving.

23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de 

voorbeeldingen der dingen, die in de 

hemelen zijn, door deze dingen gereinigd 

werden, maar de hemelse dingen zelve 

door betere offeranden dan deze. 

24  Want Christus is niet ingegaan in het 

heiligdom, dat met handen gemaakt is, 

hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar 

in den hemel zelven, om nu te verschijnen 

voor het aangezicht van God voor ons; 

25  Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou 

opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in 

het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 

26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden 

van de grondlegging der wereld af) maar 

nu is Hij eenmaal in de voleinding der 

eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet 

te doen, door Zijnszelfs offerande. 

27  En gelijk het den mensen gezet is, 

eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 

28  Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, 

om veler zonden weg te nemen, zal ten an-

deren male zonder zonde gezien worden van 

degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk, 

dat het bloed van stieren en bokken de 

zonden wegneme.

HEBREËN 10:14     Want met een offerande 

heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, 

die geheiligd worden.

1 JOHANNES 2:2     En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, 

maar ook voor de zonden der gehele 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     Verder sprak de HEERE 

tot Mozes, zeggende: 

18  Spreek tot Aaron, en tot zijn zonen, en 

tot al de kinderen Israëls, en zeg tot hen: 

Zo wie uit het huis van Israël, en uit 

de vreemdelingen in Israël is, die zijn 

offerande zal offeren naar al hun geloften, 

en naar al hun vrijwillige offeren, die zij 

den HEERE ten brandoffer zullen offeren; 

19 Het zal naar uw welgevallen zijn, een 

volkomen mannetje, van de runderen, van 

de lammeren, of van de geiten. 

leviticus 16 & 17 leviticus 16, 17 & 22

LEVITICUS



56

20 Gij zult niet offeren iets, waarin een 

gebrek is; want het zou niet aangenaam 

zijn voor u. 

21 En als iemand een dankoffer den HEERE 

zal offeren, uitzonderende van de runderen 

of van de schapen een gelofte, of vrijwillig 

offer, het zal volkomen zijn, opdat het 

aangenaam zij; geen gebrek zal daarin zijn. 

LEVITICUS 17:11     Want de ziel van het 

vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u 

op het altaar gegeven, om over uw zielen 

verzoening te doen; want het is het bloed, 

dat voor de ziel verzoening zal doen.

NUMERI 28:3     En gij zult tot hen zeggen: 

Dit is het vuuroffer, hetwelk gij den 

HEERE offeren zult: twee volkomen 

eenjarige lammeren des daags, tot een 

gedurig brandoffer.

4  Het ene lam zult gij bereiden des 

morgens; en het andere lam zult gij 

bereiden tussen de twee avonden.

PSALM 40:7     Gij hebt geen lust gehad aan 

slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de 

oren doorboord; brandoffer en zondoffer 

hebt Gij niet geëist.

JESAJA 53:8     Hij is uit den angst en uit 

het gericht weggenomen; en wie zal 

Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is 

afgesneden uit het land der levenden; om 

de overtreding Mijns volks is de plage op 

Hem geweest.

MATTHÉÜS 20:28     Gelijk de Zoon des 

mensen niet is gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 

geven tot een rantsoen voor velen.

MATTHÉÜS 26:28     Want dat is Mijn 

bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, 

hetwelk voor velen vergoten wordt, tot 

vergeving der zonden.

MATTHÉÜS 27:19     En als hij op den rechter-

stoel zat, zoo heeft zijne huisvrouw tot hem 

gezonden zeggende: Heb toch niet te doen 

met dien Rechtvaardige; want ik heb heden 

veel geleden in den droom om Zijnentwil.  

LUKAS 23:4     En Pilatus zeide tot de 

overpriesters en de scharen: Ik vind geen 

schuld in dezen Mens.

LUKAS 23:47     Als nu de hoofdman over 

honderd zag, wat er geschied was, 

verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, 

deze Mens was rechtvaardig.

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem zijt gij 

in Christus Jezus, Die ons geworden is 

wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en 

heiligmaking, en verlossing;

ÉFEZE 5:2     En wandelt in de liefde, 

gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, 

en Zichzelven voor ons heeft overgegeven 

tot een offerande en een slachtoffer, Gode 

tot een welriekenden reuk.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, 

onnozel, onbesmet, afgescheiden van 

de zondaren, en hoger dan de hemelen 

geworden;

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk, 

dat het bloed van stieren en bokken de 

zonden wegneme. 
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5  Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: 

Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, 

maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 

6  Brandofferen en offer voor de zonde 

hebben U niet behaagd. 

7  Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin 

des boeks is van Mij geschreven), om Uw 

wil te doen, o God! 

8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, 

en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch 

hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden);

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

doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 

het tweede te stellen. 

10  In welken wil wij geheiligd zijn, door de 

offerande des lichaams van Jezus Christus, 

eenmaal geschied.

1 PETRUS 1:18     Wetende dat gij niet door 

vergankelijke dingen, zilver of goud, 

verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u 

van de vaderen overgeleverd is;

19  Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de 

grondlegging der wereld, maar geopenbaard 

is in deze laatste tijden om uwentwil,

21  Die door Hem gelooft in God, Welke 

Hem opgewekt heeft uit de doden, en 

Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw 

geloof en hoop op God zijn zou.

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 den vijftienden dag 

der derzelver maand is het feest van de 

ongezuurde broden des HEEREN; zeven 

dagen zult gij ongezuurde broden eten.

7  Op den eersten dag zult gij een heilige 

samenroeping hebben; geen dienstwerk 

zult gij doen.

8  Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den 

HEERE offeren; en op den zevenden dag 

zal een heilige samenroeping wezen; geen 

dienstwerk zult gij doen.

DEUTERONOMIUM 16:3     Gij zult niets 

gedesemds op hetzelve eten; zeven dagen 

zult gij ongezuurde broden op hetzelve eten, 

een brood der ellende, (want in der haast 

zijt gij uit Egypteland uitgetogen); opdat gij 

gedenkt aan den dag van uw uittrekken uit 

Egypteland, al de dagen uws levens.

MATTHÉÜS 26:17     En op den eersten 

dag der ongehevelde broden kwamen de 

discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: 

Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het 

pascha te eten?

MARKUS 14:1     En het pascha, en het feest 

der ongehevelde broden was na twee dagen. 

En de overpriesters en de Schriftgeleerden 

zochten, hoe zij Hem met listigheid 

vangen en doden zouden.

1 KORINTHE 5:7     Zuivert dan den ouden 

zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg 

zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. 

Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, 

namelijk Christus.
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2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.

ÉFEZE 5:2     En wandelt in de liefde, 

gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, 

en Zichzelven voor ons heeft overgegeven 

tot een offerande en een slachtoffer, Gode 

tot een welriekenden reuk.

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     En de HEERE sprak tot 

Mozes, zeggende:

10  Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot 

hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, 

hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst 

zult inoogsten, dan zult gij een garf der 

eerstelingen van uw oogst tot den priester 

brengen.

11  En hij zal die garf voor het aangezicht 

des HEEREN bewegen, opdat het voor u 

aangenaam zij; des anderen daags na den 

sabbat zal de priester die bewegen.

12  Gij zult ook op den dag, als gij die garf 

bewegen zult, bereiden een volkomen lam, 

dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE;

13  En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, 

met olie gemengd, ten vuuroffer, den 

HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn 

drankoffer van wijn, het vierde deel van 

een hin.

14  En gij zult geen brood, noch geroost 

koren, noch groene aren eten, tot op 

dienzelven dag, dat gij de offerande uws 

Gods zult gebracht hebben; het is een 

eeuwige inzetting voor uw geslachten, in 

al uw woningen.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel, 

antwoordende, zeide tot de vrouwen: 

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij 

zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, 

gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 

ziet de plaats, waar de Heere gelegen 

heeft.

7  En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn 

discipelen, dat Hij opgestaan is van 

de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar 

Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik 

heb het ulieden gezegd.

ROMEINEN 8:29     Want die Hij te voren 

gekend heeft, die heeft Hij ook te voren 

verordineerd, den beelde Zijns Zoons 

gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zij onder vele broederen.

1 KORINTHE 15:20     Maar nu, Christus is 

opgewekt uit de doden, en is de Eersteling 

geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo 

is ook de opstanding der doden door een 

Mens.

22  Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo 

zullen zij ook in Christus allen levend 

gemaakt worden.

23  Maar een iegelijk in zijn orde: de 

eersteling Christus, daarna die van 

Christus zijn, in Zijn toekomst.
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KOLOSSENZEN 1:18     En Hij is het Hoofd 

des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, 

Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de 

doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

HEBREËN 10:10     In welken wil wij 

geheiligd zijn, door de offerande des 

lichaams van Jezus Christus, eenmaal 

geschied. 

11  En een iegelijk priester stond wel alle 

dagen dienende, en dezelfde slachtofferen 

dikmaals offerende, die de zonden 

nimmermeer kunnen wegnemen;

12  Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden 

geofferd hebbende, is in eeuwigheid 

gezeten aan de rechter hand Gods;

1 PETRUS 1:18     Wetende dat gij niet door 

vergankelijke dingen, zilver of goud, 

verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u 

van de vaderen overgeleverd is;

19  Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt 

Lam;

OPENBARING 1:17     En toen ik Hem zag, 

viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij 

leide Zijn rechterhand op mij, zeggende 

tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de 

Laatste; 

18  En Die leef, en Ik ben dood geweest; en 

zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des 

doods.

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     Daarna zult gij u tellen 

van den anderen dag na den sabbat, van 

den dag, dat gij de garf des beweegoffers 

zult gebracht hebben; het zullen zeven 

volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden 

sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult 

gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

17  Gijlieden zult uit uw woningen twee 

beweegbroden brengen, zij zullen van 

twee tienden meelbloem zijn, gedesemd 

zullen zij gebakken worden; het zijn de 

eerstelingen den HEERE.

18  Gij zult ook met het brood zeven volkomen 

eenjarige lammeren, en een var, het jong van 

een rund, en twee rammen offeren; zij zullen 

den HEERE een brandoffer zijn, met hun 

spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, 

tot een liefelijken reuk den HEERE.

19  Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, 

en twee eenjarige lammeren ten dankoffer 

bereiden.

20 Dan zal de priester dezelve met het brood der 

eerstelingen ten beweegoffer, voor het 

aangezicht des HEEREN, met de twee 

lammeren bewegen; zij zullen den HEERE 

een heilig ding zijn, voor den priester.

21 En gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij 

een heilige samenroeping zult hebben; geen 

dienstwerk zult gij doen; het is een eeuwige 

inzetting in al uw woningen voor uw geslachten.

JOHANNES 15:26     Maar wanneer de 

Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u 

zenden zal van den Vader, namelijk de 

Geest der waarheid, Die van den Vader 

uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
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HANDELINGEN 2:1     En als de dag van het 

Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 

eendrachtelijk bijeen.

2  En er geschiedde haastelijk uit den hemel 

een geluid, gelijk als van een geweldigen, 

gedreven wind, en vervulde het gehele 

huis, waar zij zaten.

3  En van hen werden gezien verdeelde 

tongen als van vuur, en het zat op een 

iegelijk van hen.

4  En zij werden allen vervuld met den 

Heiligen Geest, en begonnen te spreken 

met andere talen, zoals de Geest hun gaf 

uit te spreken.

HANDELINGEN 2:32     Dezen Jezus heeft God 

opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 

33  Hij dan, door de rechter hand Gods 

verhoogd zijnde, en de belofte des 

Heiligen Geestes, ontvangen hebbende 

van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij 

nu ziet en hoort.

ROMEINEN 8:23     En niet alleen dit, maar 

ook wij zelven, die de eerstelingen des 

Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, 

zuchten in onszelven, verwachtende de 

aanneming tot kinderen, namelijk de 

verlossing onzes lichaams.

1 KORINTHE 12:13     Want ook wij allen zijn 

door een Geest tot een lichaam gedoopt; 

hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn 

allen tot een Geest gedrenkt.

HEBREËN 10:15     En de Heilige Geest 

getuigt het ons ook;

16  Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit 

is het verbond, dat Ik met hen maken zal 

na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn 

wetten geven in hun harten, en Ik zal die 

inschrijven in hun verstanden;

JAKOBUS 1:18     Naar Zijn wil heeft Hij ons 

gebaard door het Woord der waarheid, 

opdat wij zouden zijn als eerstelingen 

Zijner schepselen.

OPENBARING 14:4     Dezen zijn het, die 

met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij 

zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam 

volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn 

gekocht uit de mensen, tot eerstelingen 

Gode 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     En de HEERE sprak tot 

Mozes, zeggende:

34  Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: 

Op den vijftienden dag van deze zevende 

maand zal het feest der loofhutten zeven 

dagen den HEERE zijn.

LEVITICUS 23:35-38

LEVITICUS 23:39     Doch op den vijftienden 

dag der zevende maand, als gij het inkomen 

des lands zult ingegaderd hebben, zult gij 

des HEEREN feest zeven dagen vieren; op 

den eersten dag zal er rust zijn, en op den 

achtsten dag zal er rust zijn.

40 En op den eersten dag zult gij u nemen 

takken van schoon geboomte, palmtakken, 

en meien van dichte bomen, met 
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beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht 

des HEEREN, uws Gods, zeven dagen 

vrolijk zijn.

41  En gij zult dat feest den HEERE zeven 

dagen in het jaar vieren; het is een 

eeuwige inzetting voor uw geslachten; in 

de zevende maand zult gij het vieren.

42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten 

wonen; alle inboorlingen in Israël zullen 

in loofhutten wonen;

43  Opdat uw geslachten weten, dat Ik de 

kinderen Israëls in loofhutten heb doen 

wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd 

heb; Ik ben de HEERE, uw God!

JESAJA 12:3     En gijlieden zult water 

scheppen met vreugde uit de fonteinen 

des heils;

JESAJA 55:1     O alle gij dorstigen! komt tot 

de wateren, en gij, die geen geld hebt, 

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder 

geld, en zonder prijs, wijn en melk!

ZACHARÍA 14:16     En het zal geschieden, 

dat al de overgeblevenen van alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem zullen 

gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar 

optrekken om aan te bidden den Koning, 

den HEERE der heirscharen, en om te 

vieren het feest der loofhutten.

17  En het zal geschieden, zo wie van de 

geslachten der aarde niet zal optrekken 

naar Jeruzalem, om den Koning, den 

HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo 

zal er over henlieden geen regen wezen.

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde, en 

zeide tot haar: Een ieder, die van dit water 

drinkt, zal wederom dorsten; 

14  Maar zo wie gedronken zal hebben van het 

water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 

eeuwigheid niet dorsten; maar het water, 

dat Ik hem zal geven, zal in hem worden 

een fontein van water, springende tot in 

het eeuwige leven.

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.

38  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken 

ontvangen zouden, die in Hem geloven; 

want de Heilige Geest was nog niet, 

overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

HEBREËN 11:9     Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land der belofte, als 

in een vreemd land, en heeft in tabernakelen 

gewoond met Izak en Jakob, die 

medeerfgenamen waren derzelfde belofte.

10  Want hij verwachtte de stad, die 

fondamenten heeft, welker Kunstenaar en 

Bouwmeester God is. 

11  Door het geloof heeft ook Sara zelve 

kracht ontvangen, om zaad te geven, en 

boven den tijd haars ouderdoms heeft zij 

gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft 

geacht, Die het beloofd had. 

12 Daarom zijn ook van een, en dat een 

verstorvene, zovelen in menigte geboren, 

als de sterren des hemels, en als het zand, 

dat aan den oever der zee is, hetwelk 

ontallijk is. 

13  Deze allen zijn in het geloof gestorven, de 

beloften niet verkregen hebbende, maar 

hebben dezelve van verre gezien, 
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 en geloofd, en omhelsd, en hebben 

beleden, dat zij gasten en vreemdelingen 

op de aarde waren.

14  Want die zulke dingen zeggen, betonen 

klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 

15  En indien zij aan dat vaderland gedacht 

hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, 

zij zouden tijd gehad hebben, om weder te 

keren;

16  Maar nu zijn zij begerig naar een beter, 

dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt 

Zich God hunner niet, om hun God 

genaamd te worden; want Hij had hun een 

stad bereid.

 

OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

2  In het midden van haar straat en op de 

ene en de andere zijde der rivier was de 

boom des levens, voortbrengende twaalf 

vruchten, van maand tot maand gevende 

zijne vrucht; en de bladeren des booms 

waren tot genezing der heidenen.

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     En gijlieden zult water scheppen 

met vreugde uit de fonteinen des heils;

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      En Ik zal Mijn 

tabernakel in het midden van u zetten; en 

Mijn ziel zal van u niet walgen.

12 En Ik zal in het midden van u wandelen, 

en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij 

tot een volk zijn.

EZECHIËL 37:27     En Mijn tabernakel zal bij 

hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

LEVITICUS
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van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

JOHANNES 1:49     Nathanaël antwoordde 

en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone 

Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

JOHANNES 5:46     Want indien gij Mozes 

geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want 

hij heeft van Mij geschreven.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

HANDELINGEN 15:16     Na dezen zal Ik 

wederkeren, en weder opbouwen de 

tabernakel van David, die vervallen is, 

en hetgeen daarvan verbroken is, weder 

opbouwen, en Ik zal denzelven weder 

oprichten.

17  Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet.

HEBREËN 9:11     Maar Christus, de 

Hogepriester der toekomende goederen, 

gekomen zijnde, is door den meerderen en 

volmaakten tabernakel, niet met handen 

gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 

12 Noch door het bloed der bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

HEBREËN 9:22     En alle dingen worden 

bijna door bloed gereinigd naar de wet, 

en zonder bloedstorting geschiedt geen 

vergeving.

 OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen 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.

LEVITICUS

leviticus 26 leviticus 26



64

I07  Het offer van de rode koe beeldt het 

 werk uit van de Messias. 

NUMERI 19:2     Dit is de inzetting van 

de wet, die de HEERE geboden heeft, 

zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, 

dat zij tot u brengen een rode volkomen 

vaars, in welke geen gebrek is, op welke 

geen juk gekomen is. 

3  En gij zult die geven aan Eleazar, den 

priester; en hij zal ze uitbrengen tot 

buiten het leger, en men zal haar voor zijn 

aangezicht slachten. 

9  En een rein man zal de as dezer vaars 

verzamelen, en buiten het leger in een 

reine plaats wegleggen; en het zal zijn 

ter bewaring voor de vergadering van 

de kinderen Israëls, tot het water der 

afzondering; het is ontzondiging.

JOHANNES 15:3     Gijlieden zijt nu rein om 

het woord, dat Ik tot u gesproken heb.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons verlost 

van den vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; want er is geschreven: 

Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 

hangt.

ÉFEZE 5:26     Opdat Hij haar heiligen zou, 

haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het Woord;

HEBREËN 1:3     Dewelke, alzo Hij is het 

Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, 

en alle dingen draagt door het woord 

Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg 

gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

HEBREËN 9:11     Maar Christus, de 

Hogepriester der toekomende goederen, 

gekomen zijnde, is door den meerderen en 

volmaakten tabernakel, niet met handen 

gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 

12  Noch door het bloed der bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

13  Want indien het bloed der stieren 

en bokken, en de as der jonge koe, 

besprengende de onreinen, hen heiligt tot 

de reinigheid des vleses; 

14  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, Die door den eeuwigen Geest 

Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd 

heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken, om den levenden God te dienen?

HEBREËN 10:14     Want met een offerande 

heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, 

die geheiligd worden.

HEBREËN 13:11     Want welker dieren 

bloed voor de zonde gedragen werd in 

het heiligdom door den hogepriester, 

derzelver lichamen werden verbrand 

buiten de legerplaats. 

12  Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door 

Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, 

buiten de poort geleden.

13  Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de 

legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

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

NUMERI 21:9     En Mozes maakte een 

koperen slang, en stelde ze op een stang; 

en het geschiedde, als een slang iemand 

beet, zo zag hij de koperen slang aan, en 

hij bleef levend.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

wereld wegneemt!

JOHANNES 3:14     En gelijk Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet 

de Zoon des mensen verhoogd worden;

15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet 

verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

JOHANNES 6:40     En dit is de wil Desgenen, 

Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, 

die den Zoon aanschouwt, en in Hem 

gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal 

hem opwekken ten uitersten dage.

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God.

Zie: 2 Koningen 18:4

 

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

NUMERI 24:7     Er zal water uit zijn emmeren 

vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn; 

en zijn koning zal boven Agag verheven 

worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd 

worden.

8  God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn 

krachten zijn als van een eenhoorn; hij zal 

de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun 

gebeente breken, en met zijn pijlen 

doorschieten.

15   Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: 

Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en die 

man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!

16  De hoorder der redenen Gods spreekt, en die 

de wetenschap des Allerhoogsten weet; die 

het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt 

wordt, en wien de ogen ontdekt worden.

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

aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster 

voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit 

Israël opkomen; die zal de palen der 

Moabieten verslaan, en zal al de kinderen 

van Seth verstoren.

18  En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en 

Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting 

zijn; doch Israël zal kracht doen. 

19  En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de 

overigen uit de steden ombrengen.

GENESIS 49: 10     De schepter zal van Juda 

niet wijken, noch de wetgever van tussen 

zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven 

zullen de volken gehoorzaam zijn.
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PSALM 110: 2     De HEERE zal den scepter 

Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: 

Heers in het midden Uwer vijanden.

DANIËL 2:44     Doch in de dagen van die 

koningen zal de God des hemels een 

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid 

niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk 

zal aan geen ander volk overgelaten worden; 

het zal al die koninkrijken vermalen, en te 

niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan.

MATTHÉÜS 2: 1       Toen nu Jezus geboren was 

te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen 

van den koning Herodes, ziet, enige wijzen 

van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

2   Zeggende: Waar is de geboren Koning der 

Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in 

het Oosten, en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden.

1 KORINTHE 15: 24     Daarna zal het einde 

zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en 

den Vader zal overgegeven hebben; wanneer 

Hij zal te niet gedaan hebben alle 

heerschappij, en alle macht en kracht.

25  Want Hij moet als Koning heersen, totdat 

Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal 

gelegd hebben.

FILIPPENZEN 2:10     Opdat in den Naam van 

Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, 

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

onder de aarde zijn.

HEBREËN 1: 8     Maar tot den Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de 

schepter Uws koninkrijks is een rechte 

schepter.

9   Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en 

ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o 

God! Uw God gezalfd met olie der vreugde 

boven Uw medegenoten.

OPENBARING  19: 16     En Hij heeft op Zijn 

kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: 

Koning der koningen, en Heere der heren.

OPENBARING 22: 16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om ulieden deze dingen te 

getuigen in de Gemeenten. Ik ben de 

Wortel en het geslacht Davids, 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     En gij zult tot hen zeggen: 

Dit is het vuuroffer, hetwelk gij den 

HEERE offeren zult: twee volkomen 

eenjarige lammeren des daags, tot een 

gedurig brandoffer. 

4  Het ene lam zult gij bereiden des 

morgens; en het andere lam zult gij 

bereiden tussen de twee avonden. 

5  En een tiende deel ener efa meelbloem ten 

spijsoffer, gemengd met het vierendeel van 

een hin van gestoten olie. 

6  Het is het gedurig brandoffer, hetwelk 

op den berg Sinai ingesteld was tot een 

liefelijken reuk, een vuuroffer den HEERE. 

7  En zijn drankoffer zal zijn het vierendeel 

van een hin, voor het ene lam; in het 

heiligdom zult gij het drankoffer des 

sterken dranks den HEERE offeren. 
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8  En het andere lam zult gij bereiden tussen 

de twee avonden; gelijk het spijsoffer des 

morgens, en gelijk zijn drankoffer zult gij 

het bereiden, ten vuuroffer des liefelijken 

reuks den HEERE. 

9  Maar op den sabbatdag twee volkomen 

eenjarige lammeren, en twee tienden 

meelbloem, ten spijsoffer, met olie 

gemengd, mitsgaders zijn drankoffer. 

10  Het is het brandoffer des sabbats op elken 

sabbat, boven het gedurig brandoffer, en 

zijn drankoffer.

JESAJA 53:10     Doch het behaagde den 

HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft 

Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 

Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; 

en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

MATTHÉÜS 27:51     En ziet, het voorhangsel 

des tempels scheurde in tweeen, van 

boven tot beneden; en de aarde beefde, en 

de steenrotsen scheurden.

LUKAS 23:45     En de zon werd verduisterd, 

en het voorhangsel des tempels scheurde 

midden door.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 

wereld wegneemt!

HEBREËN 7:25     Waarom Hij ook 

volkomenlijk kan zalig maken degenen, die 

door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft 

om voor hen te bidden. 

26 Want zodanig een Hogepriester 

betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, 

afgescheiden van de zondaren, en hoger 

dan de hemelen geworden; 

27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk 

den hogepriesters, eerst voor zijn eigen 

zonden slachtofferen op te offeren, daarna, 

voor de zonden des volks; want dat heeft 

Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven 

opgeofferd heeft. 

28  Want de wet stelt tot hogepriesters 

mensen, die zwakheid hebben; maar 

het woord der eedzwering, die na de 

wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der 

eeuwigheid geheiligd is.

HEBREËN 9:26     (Anders had Hij dikwijls 

moeten lijden van de grondlegging der 

wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de 

voleinding der eeuwen geopenbaard, om 

de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs 

offerande.

HEBREËN 10:1     Want de wet, hebbende een 

schaduw der toekomende goederen, niet 

het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde 

offeranden, die zij alle jaren geduriglijk 

opofferen, nimmermeer heiligen degenen, 

die daar toegaan. 

2  Anderszins zouden zij opgehouden 

hebben, geofferd te worden, omdat 

degenen, die den dienst pleegden, geen 

geweten meer zouden hebben der zonden, 

eenmaal gereinigd geweest zijnde; 

3  Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren 

weder gedachtenis der zonden. 
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4  Want het is onmogelijk, dat het bloed van 

stieren en bokken de zonden wegneme. 

5  Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: 

Slachtoffer en offerande hebt Gij niet 

gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam 

toebereid; 

6  Brandofferen en offer voor de zonde 

hebben U niet behaagd. 

7  Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin 

des boeks is van Mij geschreven), om Uw 

wil te doen, o God! 

8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, 

en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch 

hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden); 

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

doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 

het tweede te stellen. 

10  In welken wil wij geheiligd zijn, door de 

offerande des lichaams van Jezus Christus, 

eenmaal geschied.

1 PETRUS 1:19     Maar door het dierbaar 

bloed van Christus, als van een 

onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

20 Dewelke wel voorgekend is geweest 

voor de grondlegging der wereld, maar 

geopenbaard is in deze laatste tijden om 

uwentwil,

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     Legt dan deze 

mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, 

en bindt ze tot een teken op uw hand, dat 

zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw 

ogen; 

19 En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, 

als gij in uw huis zit, en als gij op den weg 

gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat; 

20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en 

aan uw poorten;

JOZUA 1:8     Dat het boek dezer wet niet 

wijke van uw mond, maar overleg het dag 

en nacht, opdat gij waarneemt te doen 

naar alles, wat daarin geschreven is; want 

alsdan zult gij uw wegen voorspoedig 

maken, en alsdan zult gij verstandelijk 

handelen.

PSALM 1:1     Welgelukzalig is de man, die 

niet wandelt in den raad der goddelozen, 

noch staat op den weg der zondaren, noch 

zit in het gestoelte der spotters; 

2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en 

hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

PSALM 119:11     Ik heb Uw rede in mijn hart 

verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen 

zou.

PSALM 119:97     Mem. Hoe lief heb ik Uw 

wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag. 

98 Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, 

dan mijn vijanden zijn, want zij is in 

eeuwigheid bij mij. 

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, 

omdat Uw getuigenissen mijn betrachting 

zijn.

JESAJA 34:16     Zoekt in het boek des 

HEEREN, en leest; niet een van dezen 

zal er feilen, het een noch het ander zal 

men missen; want mijn mond zelf heeft 

het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze 

samenbrengen.

JEREMÍA 8:9     De wijzen zijn beschaamd, 

verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben 

des HEEREN woord verworpen, wat 

wijsheid zouden zij dan hebben?

MATTHÉÜS 22:29     Maar Jezus antwoordde 

en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende 

de Schriften, noch de kracht Gods.

LUKAS 16:29     Abraham zeide tot hem: Zij 

hebben Mozes en de profeten, dat zij die 

horen. 

30  En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar 

zo iemand van de doden tot hen heenging, 

zij zouden zich bekeren. 

31  Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij 

Mozes en de profeten niet horen, zo zullen 

zij ook, al ware het, dat er iemand uit de 

doden opstond, zich niet laten gezeggen.

JOHANNES 5:39     Onderzoekt de Schriften; 

want gij meent in dezelve het eeuwige 

leven te hebben; en die zijn het, die van 

Mij getuigen.

HANDELINGEN 17:11     En dezen waren 

edeler, dan die te Thessalonica waren, 

als die het woord ontvingen met alle 

toegenegenheid, onderzoekende dagelijks 

de Schriften, of deze dingen alzo waren.

DEUTERONOMIUM
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ROMEINEN 3:2     Vele in alle manier; want 

dit is wel het eerste, dat hun de Woorden 

Gods zijn toebetrouwd.

2 PETRUS 1:19     En wij hebben het 

profetische woord, dat zeer vast is, en 

gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als 

op een licht, schijnende in een duistere 

plaats, totdat de dag aanlichte, en de 

morgenster opga in uw harten.

20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der 

Schrift is van eigen uitlegging; 

21  Want de profetie is voortijds niet 

voortgebracht door de wil eens mensen, 

maar de heilige mensen Gods, van den 

Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze 

gesproken.

OPENBARING 1:3     Zalig is hij, die leest, 

en zijn zij, die horen de woorden dezer 

profetie, en die bewaren, hetgeen in 

dezelve geschreven is; 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 

het midden van u, uit uw broederen, als 

mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; 

naar Hem zult gij horen;

16  Naar alles, wat gij van den HEERE, uw 

God, aan Horeb, ten dage der verzameling, 

geeist hebt, zeggende: Ik zal niet 

voortvaren te horen de stem des HEEREN, 

mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik 

niet meer zien, dat ik niet sterve.

17  Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed, 

wat zij gesproken hebben.

18  Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het 

midden hunner broederen, als u; en Ik zal 

Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal 

tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden 

zal.

19  En het zal geschieden, de man, die niet zal 

horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn 

Naam zal spreken, van dien zal Ik het 

zoeken.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl Hij nog sprak, 

ziet, een luchtige wolk heeft hen 

overschaduwd; en ziet, een stem uit de 

wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde 

Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen 

heb; hoort Hem!

MATTHÉÜS 21:10     En als Hij te Jeruzalem 

inkwam, werd de gehele stad beroerd, 

zeggende: Wie is Deze?

11  En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de 

Profeet van Nazareth in Galilea.

MARKUS 16:16     Die geloofd zal hebben, en 

gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar 

die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd 

worden.

LUKAS 7:13     En de Heere, haar ziende, 

werd innerlijk met ontferming over haar 

bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.

14  En Hij ging toe, en raakte de baar aan; 

(de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: 

Jongeling, Ik zeg u, sta op!

15  En de dode zat overeind, en begon te 

spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.

16  En vreze beving hen allen, en zij 

verheerlijkten God, zeggende: Een groot 
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Profeet is onder ons opgestaan, en God 

heeft Zijn volk bezocht.

LUKAS 9:18     En het geschiedde, als Hij 

alleen was biddende, dat de discipelen met 

Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: 

Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?

19  En zij, antwoordende, zeiden: Johannes de 

Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat 

enig profeet van de ouden opgestaan is.

20 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, 

wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, 

antwoordende, zeide: De Christus Gods.

LUKAS 9:35     En er geschiedde een stem uit 

de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde 

Zoon; hoort Hem!

LUKAS 24:17     En Hij zeide tot hen: Wat 

redenen zijn dit, die gij, wandelende, 

onder elkander verhandelt, en waarom ziet 

gij droevig?

18  En de een, wiens naam was Kleopas, 

antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij 

alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en 

weet niet de dingen, die deze dagen daarin 

geschied zijn?

19  En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden 

tot Hem: De dingen aangaande Jezus 

den Nazarener, Welke een Profeet was, 

krachtig in werken en woorden, voor God 

en al het volk.

20 En hoe onze overpriesters en oversten 

Denzelven overgeleverd hebben tot het 

oordeel des doods, en Hem gekruisigd 

hebben.

JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zeide tot hem: Wij hebben Dien 

gevonden, van Welken Mozes in de wet 

geschreven heeft, en de profeten, namelijk 

Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

JOHANNES 4:19     De vrouw zeide tot Hem: 

Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

JOHANNES 4:25     De vrouw zeide tot Hem: 

Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd 

wordt Christus); wanneer Die zal gekomen 

zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.

26 Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u 

spreek.

JOHANNES 6:14     De mensen dan, gezien 

hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, 

zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in 

de wereld komen zou.

JOHANNES 7:40     Velen dan uit de schare, 

deze rede horende, zeiden: Deze is 

waarlijk de Profeet.

41  Anderen zeiden: Deze is de Christus. En 

anderen zeiden: Zal dan de Christus uit 

Galilea komen?

42  Zegt de Schrift niet, dat de Christus 

komen zal uit den zade Davids, en van het 

vlek Bethlehem, waar David was?

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

23  En het zal geschieden, dat alle ziel, die 

dezen Profeet niet zal gehoord hebben, 

uitgeroeid zal worden uit den volke.

24  En ook al de profeten, van Samuël aan, 

en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er 

hebben gesproken, die hebben ook deze 

dagen te voren verkondigd.
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25  Gijlieden zijt kinderen der profeten, en 

des verbonds, hetwelk God met onze 

vaderen opgericht heeft, zeggende tot 

Abraham: En in uw zade zullen alle 

geslachten der aarde gezegend worden.

26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, 

heeft Denzelven eerst tot u gezonden, 

dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat 

Hij een iegelijk van u afkere van uw 

boosheden.

HANDELINGEN 7:37     Deze is de Mozes, 

die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: 

De Heere, uw God, zal u een Profeet 

verwekken uit uw broederen, gelijk mij; 

Dien zult gij horen.

HEBREËN 2:3     Hoe zullen wij ontvlieden, 

indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde 

verkondigd te worden door den Heere, aan 

ons bevestigd is geworden van degenen, 

die Hem gehoord hebben;

HEBREËN 3:7     Daarom gelijk de Heilige 

Geest zegt: Heden, indien gij Zijne stem 

hoort,

8 Zoo verhardt uwe harten niet, gelijk het 

geschied is in de verbittering, ten dage 

 der 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     Zo zal zijn dood 

lichaam aan het hout niet overnachten; 

maar gij zult het zekerlijk ten zelven 

dage begraven; want een opgehangene is 

Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet 

verontreinigen, dat u de HEERE, uw God, 

ten erve geeft.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons verlost 

van den vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; want er is geschreven: 

Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 

hangt.

E10  De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

DEUTERONOMIUM 33:3      Immers bemint 

Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw 

hand; zij zullen in het midden tussen 

Uw voeten gezet worden; een ieder zal 

ontvangen van Uw woorden.

JOHANNES 3:16     Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft, niet verderve, maar het 

eeuwige leven hebbe.

JOHANNES 10:28     En Ik geef hun het 

eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 

gaan in der eeuwigheid, en niemand zal 

dezelve uit Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, 

 is meerder dan allen; en niemand kan 

 ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
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JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil, dat waar 

Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.

1 THESSALONICENSEN 1:6     En gij zijt 

onze navolgers geworden, en des Heeren, 

het Woord aangenomen hebbende in vele 

verdrukking, met blijdschap des Heiligen 

Geestes;

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk 

 de zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 1:20     De verborgenheid 

der zeven sterren, die gij gezien hebt in 

Mijn rechter hand, en de zeven gouden 

kandelaren. De zeven sterren zijn de 

engelen der zeven Gemeenten; en de 

zeven kandelaren, die gij gezien hebt, 

 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.
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A03  De Messias stamt af van David.

RUTH 4:13     Alzo nam Boaz Ruth, en zij 

werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar 

in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger 

werd en een zoon baarde.

14  Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: 

Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft 

nagelaten u heden een losser te geven; en 

zijn naam worde vermaard in Israël!

17 En de naburinnen gaven hem een naam, 

zeggende: Aan Naomi is een zoon 

geboren; en zij noemden zijn naam Obed; 

deze is de vader van Isai, Davids vader.

21 En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon 

Obed;

22 En Obed gewon Isai; en Isai gewon David.

MATTHÉÜS 1:5     En Salmon gewon Booz bij 

Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en 

Obed gewon Jessai;

6  En Jessai gewon David, den koning; en 

David, de koning, gewon Salomon bij 

degene, die Uria’s vrouw was geweest;

MATTHÉÜS 1:15     En Elihud gewon Eleazar, 

en Eleazar gewon Matthan, en Matthan 

gewon Jakob;

16  En Jakob gewon Jozef, den man van 

Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd 

Christus.

17  Al de geslachten dan, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van 

David tot de Babylonische overvoering, 

zijn veertien geslachten; en van de 

Babylonische overvoering tot Christus, zijn 

veertien geslachten.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: 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.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

1 SAMUËL 2:10     Die met den HEERE 

twisten, zullen verpletterd worden; Hij 

zal in den hemel over hen donderen; de 

HEERE zal de einden der aarde richten, 

en zal Zijn Koning sterkte geven, en den 

hoorn Zijns Gezalfden verhogen.

PSALM 96:13     Voor het aangezicht des 

HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, 

om de aarde te richten; Hij zal de wereld 

richten met gerechtigheid, en de volken 

met Zijn waarheid.

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 

32  En voor Hem zullen al de volken 

vergaderd worden, en Hij zal ze van 

elkander scheiden, gelijk de herder de 

schapen van de bokken scheidt.

ROMEINEN 14:10     Maar gij, wat oordeelt gij 

uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw 

broeder? Want wij zullen allen voor den 

rechterstoel van Christus gesteld worden. 

11  Want er is geschreven: Ik leef, zegt de 

Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, 

en alle tong zal God belijden. 

12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor 

zichzelven Gode rekenschap geven.

2 KORINTHE 5:10     Want wij allen moeten 

geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, 

hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat 

hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

OPENBARING 20:11     En ik zag een groten 

witten troon, en Dengene, Die daarop 

zat, van Wiens aangezicht de aarde en de 

hemel wegvloden, en geen plaats is voor 

die gevonden. 

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

voor God; en de boeken werden geopend; 

en een ander boek werd geopend, dat des 

levens is; en de doden werden geoordeeld 

uit hetgeen in de boeken geschreven was, 

naar hun werken. 

13  En de zee gaf de doden, die in haar waren; 

en de dood en de hel gaven de doden, die 

in hen waren; en zij werden geoordeeld, 

een iegelijk naar hun werken. 

14  En de dood en de hel werden geworpen in 

den poel des vuurs; dit is de tweede dood. 

15  En zo iemand niet gevonden werd 

geschreven in het boek des levens, die 

werd geworpen in den poel des vuurs.

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.
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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 zullen 

vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult 

ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen 

opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik 

zal zijn koninkrijk bevestigen.

13  Die zal Mijn Naam een huis bouwen; 

 en Ik zal den stoel zijns koninkrijks 

bevestigen tot in eeuwigheid.

14  Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij 

zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, 

zo zal Ik hem met een mensenroede en met 

plagen der mensenkinderen straffen.

15  Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet 

wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van 

Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb 

weggenomen.

16  Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw 

koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw 

aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in 

eeuwigheid.

PSALM 89:27     Hij zal Mij noemen: Gij zijt 

mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen 

mijns heils!

28 Ook zal Ik hem ten eerstgeborenen zoon 

stellen, ten hoogste over de koningen der 

aarde.

29 Ik zal hem Mijn goedertierenheid in 

eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal 

hem vast blijven.

30 En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, 

en zijn troon als de dagen der hemelen.

MATTHÉÜS 3:17     En ziet, een stem uit de 

hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb!

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon 

baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

JOHANNES 1:14      Niemand heeft ooit God 

gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den 

schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en 

op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door den 

Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 

de wereld gemaakt heeft;

3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen 

draagt door het woord Zijner kracht, nadat 

2 SAMUËL
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Hij de reinigmaking onzer zonden door 

Zichzelven te weeg gebracht heeft, is 

gezeten aan de rechter hand der Majesteit 

in de hoogste hemelen;

4  Zoveel treffelijker geworden dan de 

engelen, als Hij uitnemender Naam boven 

hen geerfd heeft.

5  Want tot wien van de engelen heeft Hij 

ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden 

heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal 

Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot 

een Zoon zijn?

6  En als Hij wederom den Eerstgeborene 

inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle 

engelen Gods Hem aanbidden.

7  En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn 

engelen maakt geesten, en Zijn dienaars 

een vlam des vuurs.

8  Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o 

God, is in alle eeuwigheid; de schepter 

Uws koninkrijks is een rechte schepter.

1 JOHANNES 4:9     Hierin is de liefde Gods 

jegens ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

10  Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief 

heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft 

tot een verzoening voor onze zonden.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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      En Hij voerde mij uit in 

de ruimte, en rukte mij uit, want Hij had 

lust aan mij. 

21  De HEERE vergold mij naar mijn 

gerechtigheid; Hij gaf mij weder naar de 

reinigheid mijner handen. 

22  Want ik heb des HEEREN wegen 

gehouden, en ben van mijn God niet 

goddelooslijk afgegaan. 

23  Want al Zijn rechten waren voor mij, en 

Zijn inzettingen, daarvan week ik niet af. 

24 Maar ik was oprecht voor Hem; en ik 

wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. 

25 Zo gaf mij de HEERE weder naar mijn 

gerechtigheid, naar mijn reinigheid, voor 

Zijn ogen.

PSALM 1:2     Maar zijn lust is in des HEEREN 

wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

PSALM 22:9     Hij heeft het op den HEERE 

gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij 

hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!

PSALM 40:9     Ik heb lust, o mijn God! om 

Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in 

het midden mijns ingewands. 

JESAJA 42:1     Ziet, Mijn Knecht, Dien 

Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in 

Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! 

Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal 

het recht den heidenen voortbrengen.

MATTHÉÜS 3:17     En ziet, een stem uit de 

hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb! 

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

een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; 

en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: 

Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken 

Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! 

JOHANNES 15:10     Indien gij Mijn geboden 

bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; 

gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders 

bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen; 

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

ROMEINEN 10:4     Want het einde der wet is 

Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, 

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      Voorts zijn dit de laatste 

woorden van David. David, de zoon van 

Isai zegt, en de man, die hoog is opgericht, 

de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk in 

psalmen van Israël, zegt:

2  De Geest des HEEREN heeft door mij 

gesproken, en Zijn rede is op mijn tong 

geweest.

3  De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen 

Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal 

zijn een Heerser over de mensen, een 

Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.

4  En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, 

wanneer de zon opgaat, des morgens zonder 

wolken, wanneer van den glans na den regen 

de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.

PSALM 72:6     Hij zal nederdalen als een 

regen op het nagras, als de druppelen, die 

de aarde bevochtigen.

7  In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, 

en de veelheid van vrede, totdat de maan 

niet meer zij.

8  En hij zal heersen van de zee tot aan de 

zee, en van de rivier tot aan de einden der 

aarde.

MICHA 5:1      En gij, Bethlehem Efratha! zijt 

gij klein om te wezen onder de duizenden 

van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die 

een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens 

uitgangen zijn van ouds, van de dagen der 

eeuwigheid.

LUKAS 1:76     En gij, kindeken, zult een 

profeet des Allerhoogsten genaamd 

worden; want gij zult voor het aangezicht 

des Heeren heengaan, om Zijn wegen te 

bereiden;

77  Om Zijn volk kennis der zaligheid te 

geven, in vergeving hunner zonden,

78  door de innerlijke bewegingen der 

barmhartigheid onzes Gods, met welke ons 

bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten 

zijn in duisternis en schaduw des doods; 

om onze voeten te richten op den weg des 

vredes.

2 SAMUËL

2 samuël 22 & 23 2 samuël 23
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JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zeide tot 

hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij 

ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, 

opdat de duisternis u niet bevange. En die 

in de duisternis wandelt, weet niet, waar 

hij heengaat.

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in 

het Licht, opdat gij kinderen des Lichts 

moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en 

weggaande verborg Hij Zich van hen.

OPENBARING 21:23     En de stad behoeft 

de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 

zouden schijnen; want de heerlijkheid 

Gods heeft haar verlicht, en het Lam is 

haar Kaars.

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



80

E01  De aard van de bediening van de Messias.

2 KONINGEN 1:6     En zij zeiden tot hem: 

Een man kwam op, ons tegemoet, en zeide 

tot ons: Gaat heen, keert weder tot den 

koning die u gezonden heeft, en spreekt 

tot hem: Zo zegt de HEERE: Is het, omdat 

er geen God in Israël is, dat gij zendt, om 

Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen? 

Daarom zult gij van dat bed, waarop gij 

geklommen zijt, niet afkomen, maar gij 

zult den dood sterven.

11 En hij zond wederom tot hem een anderen 

hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. 

Deze antwoordde en sprak tot hem: 

Gij, man Gods! zo zegt de koning: Kom 

haastelijk af. 

12 En Elia antwoordde en sprak tot hem: 

Ben ik een man Gods, zo dale vuur van 

den hemel, en vertere u en uw vijftigen. 

Toen daalde vuur Gods van den hemel en 

verteerde hem en zijn vijftigen.

LUKAS 9:51     En het geschiedde, als de 

dagen Zijner opneming vervuld werden, 

zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar 

Jeruzalem te reizen.

 52 En Hij zond boden uit voor Zijn 

aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, 

kwamen in een vlek der Samaritanen, om 

voor Hem herberg te bereiden. 

53  En zij ontvingen Hem niet, omdat 

Zijn aangezicht was als reizende naar 

Jeruzalem. 

54  Als nu Zijn discipelen, Jakobus en 

Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, 

wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den 

hemel nederdale, en dezen verslinde, 

gelijk ook Elias gedaan heeft? 

55  Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, 

en zeide: Gij weet niet van hoedanigen 

geest gij zijt. 

56  Want de Zoon des mensen is niet 

gekomen om der mensen zielen te 

verderven, maar om te behouden. En zij 

gingen naar een ander vlek.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.

JOHANNES 3:17     Want God heeft Zijn Zoon 

niet gezonden in de wereld, opdat Hij de 

wereld veroordelen zou, maar opdat de 

wereld door Hem zou behouden worden.

JOHANNES 12:47     En indien iemand Mijn 

woorden gehoord, en niet geloofd zal 

hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben 

niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, 

maar opdat Ik de wereld zalig make.

HANDELINGEN 1:8     Maar gij zult 

ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, 

Die over u komen zal; en gij zult Mijn 

getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 

geheel Judea en Samaria, en tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 8:14     Als nu de apostelen, 

die te Jeruzalem waren, hoorden, dat 

Samaria het Woord Gods aangenomen 

had, zonden zij, hen Petrus en Johannes;

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 geschieden, 

als uw dagen zullen vervuld zijn, dat gij 

heengaat tot uw vaderen, zo zal Ik uw 

zaad na u doen opstaan, hetwelk uit uw 

zonen zijn zal, en Ik zal zijn koninkrijk 

bevestigen.

MATTHÉÜS 2:1     Toen nu Jezus geboren 

was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de 

dagen van den koning Herodes, ziet, enige 

wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem 

aangekomen. 

2  Zeggende: Waar is de geboren Koning der 

Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in 

het Oosten, en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden.

HANDELINGEN 13:36     Want David, als hij 

in zijn tijd den raad Gods gediend had, is 

ontslapen, en is bij zijn vaderen gelegd; en 

heeft wel verderving gezien; 

37  Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft 

geen verderving gezien.

ROMEINEN 1:3     Van Zijn Zoon, Die 

geworden is uit het zaad van David, naar 

het vlees;

Zie: #1.

E17  De Messias zal een tempel voor God   

 bouwen.

1 KRONIEKEN 17:12     Die zal Mij een huis 

bouwen, en Ik zal zijn stoel bevestigen tot in 

der eeuwigheid.

JOHANNES 2:19     Jezus antwoordde en 

zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in 

drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren 

is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult 

Gij dien in drie dagen oprichten?

21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns 

lichaams.

HANDELINGEN 7:47     En Salomo bouwde 

Hem een huis. 

48 Maar de Allerhoogste woont niet in 

tempelen met handen gemaakt; gelijk de 

profeet zegt: 

49 De hemel is Mij een troon, en de aarde 

een voetbank Mijner voeten. Hoedanig 

huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of 

welke is de plaats Mijner ruste?

KOLOSSENZEN 2:9     Want in Hem woont 

al de volheid der Godheid lichamelijk;

Zie: #1; Zacharía 6:12,13.

A05  De relatie van de Messias met God

 Zijn Vader.

1 KRONIEKEN 17:13     Ik zal hem tot een 

Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn; 

en Mijn goedertierenheid zal Ik van hem niet 

wenden, gelijk als Ik die weggenomen heb van 

dien, die voor u geweest is;

1 KRONIEKEN

1 kronieken 171 kronieken 17
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LUKAS 9:35     En er geschiedde een stem uit 

de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde 

Zoon; hoort Hem!

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en zeide 

tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 

Tenzij dat iemand wederom geboren worde, 

hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

HEBREËN 1:5     Want tot wien van de 

engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn 

Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En 

wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal 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 bestendig maken, en in Mijn 

Koninkrijk tot in eeuwigheid; en zijn stoel zal 

vast zijn tot in eeuwigheid.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een 

Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

Zie: #1; Hebreën 3:6.

1 KRONIEKEN

1 kronieken 17
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D08 De Messias zal de borg zijn.

JOB 17:3      Zet toch bij, stel mij een borg 

bij U; wie zal hij zijn? Dat in mijn hand 

geklapt worde.

SPREUKEN 11:15     Als iemand voor een 

vreemde borg geworden is, hij zal zekerlijk 

verbroken worden; maar wie degenen haat, 

die in de hand klappen, is zeker.

SPREUKEN 17:18     Een verstandeloos mens 

klapt in de hand, zich borg stellende bij 

zijn naaste.

SPREUKEN 22:26     Wees niet onder 

degenen, die in de hand klappen, onder 

degenen, die voor schulden borg zijn.

HEBREËN 7:22     Van een zoveel beter 

verbond is Jezus Borg geworden.

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      Want ik weet: mijn Verlosser 

leeft, en Hij zal de laatste over het stof 

opstaan;

26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd 

zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God 

aanschouwen;

27 Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, 

en mijn ogen zien zullen, en niet een 

vreemde; mijn nieren verlangen zeer in 

mijn schoot.

JESAJA 26:19     Uw doden zullen leven, ook 

mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; 

waakt op en juicht, gij, die in het stof 

woont! want uw dauw zal zijn als een 

dauw der moeskruiden, en het land zal de 

overledenen uitwerpen.

DANIËL 12:2     En velen van die, die in het 

stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 

dezen ten eeuwigen leven, en genen tot 

versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

JOHANNES 5:28     Verwondert u daar niet 

over, want de ure komt, in dewelke allen, 

die in de graven zijn, Zijn stem zullen 

horen;

ROMEINEN 8:13     Want indien gij naar het 

vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien 

gij door den Geest de werkingen des 

lichaams doodt, zo zult gij leven.

1 KORINTHE 15:22     Want gelijk zij allen 

in Adam sterven, alzo zullen zij ook in 

Christus allen levend gemaakt worden. 

23  Maar een iegelijk in zijn orde: de 

eersteling Christus, daarna die van 

Christus zijn, in Zijn toekomst.

OPENBARING 1:18     En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 

der hel en des doods.

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

job 17 & 19 job 19
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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     Welgelukzalig is de man, die 

niet wandelt in den raad der goddelozen, 

noch staat op den weg der zondaren, noch 

zit in het gestoelte der spotters; 

2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en 

hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. 

3  Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 

waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn 

tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij 

doet, zal wel gelukken. 

4  Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het 

kaf, dat de wind henendrijft.

5  Daarom zullen de goddelozen niet bestaan 

in het gericht, noch de zondaars in de 

vergadering der rechtvaardigen. 

6  Want de HEERE kent den weg der 

rechtvaardigen; maar de weg der 

goddelozen zal vergaan.

PSALM 40:9     Ik heb lust, o mijn God! om 

Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in 

het midden mijns ingewands.

JESAJA 53:11     Om den arbeid Zijner ziel 

zal Hij het zien, en verzadigd worden; 

door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de 

Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, 

want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

JEREMÍA 17:7     Gezegend daarentegen is de 

man, die op den HEERE vertrouwt, en 

wiens vertrouwen de HEERE is!

8  Want hij zal zijn als een boom, die aan het 

water geplant is, en zijn wortelen uitschiet 

aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer 

er een hitte komt, maar zijn loof blijft 

groen; en in een jaar van droogte zorgt hij 

niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.

JOHANNES 4:34     Jezus zeide tot hen: Mijn 

spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, 

Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk 

volbrenge.

ROMEINEN 3:12     Allen zijn zij afgeweken, 

te zamen zijn zij onnut geworden; er is 

niemand, die goed doet, er is ook niet tot 

een toe.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en 

hoger dan de hemelen geworden;

OPENBARING 22:2     In het midden van 

haar straat en op de ene en de andere 

zijde der rivier was de boom des levens, 

voortbrengende twaalf vruchten, van 

maand tot maand gevende zijne vrucht; en 

de bladeren des booms waren tot genezing 

der heidenen.

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 heidenen, 

en bedenken de volken ijdelheid?

LUKAS 18:32     Want Hij zal den heidenen 

overgeleverd worden, en Hij zal bespot 

worden, en smadelijk behandeld worden, 

en bespogen worden.

PSALMEN

psalm 1 psalm 1 & 2
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HANDELINGEN 4:24     En als dezen dat 

hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun 

stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt 

de God, Die gemaakt hebt den hemel, en 

de aarde, en de zee, en alle dingen, die in 

dezelve zijn.

25  Die door den mond van David Uw 

knecht, gezegd hebt: Waarom woeden 

de heidenen, en hebben de volken ijdele 

dingen bedacht?

26 De koningen der aarde zijn te zamen 

opgestaan, en de oversten zijn 

bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen 

Zijn Gezalfde.

27  Want in der waarheid zijn vergaderd tegen 

Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd 

hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, 

met de heidenen en de volken Israëls;

28  Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te 

voren bepaald had, dat geschieden zou.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en 

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 der aarde stellen 

zich op, en de vorsten beraadslagen te 

zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn 

Gezalfde, zeggende:

3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun 

touwen van ons werpen.

 LUKAS 13:31     Te dienzelfden dage kwamen 

er enige Farizeën, zeggende tot Hem: Ga 

weg, en vertrek van hier; want Herodes wil 

U doden.

 LUKAS 19:14     En zijn burgers haatten hem, 

en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij 

willen niet, dat deze over ons koning zij.

LUKAS 23:11     En Herodes met zijn 

krijgslieden Hem veracht en bespot 

hebbende, deed Hem een blinkend kleed 

aan, en zond Hem weder tot Pilatus. 

12  En op denzelfde dag werden Pilatus en 

Herodes vrienden met elkander; want zij 

waren te voren in vijandschap tegen den 

anderen.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en 

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 den hemel woont, zal 

lachen; de HEERE zal hen bespotten.

5  Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, 

en in Zijn grimmigheid zal Hij hen 

verschrikken.

6  Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, 

den berg Mijner heiligheid.

PSALMEN

psalm 2 psalm 2
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MATTHÉÜS 23:33     Gij slangen, gij 

adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse 

verdoemenis ontvlieden?

34  Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en 

wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve 

zult gij sommigen doden en kruisigen, en 

sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw 

synagogen, en zult hen vervolgen van stad 

tot stad;

35  Opdat op u kome al het rechtvaardige 

bloed, dat vergoten is op de aarde, van 

het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot 

op het bloed van Zacharía, den zoon van 

Barachia, welken gij gedood hebt tussen 

den tempel en het altaar.
 

36  Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen 

komen over dit geslacht.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

ÉFEZE 1:22     En heeft alle dingen Zijn 

voeten onderworpen, en heeft Hem der 

Gemeente gegeven tot een Hoofd boven 

alle dingen;

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de 

zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 14:1     En ik zag, en ziet, het Lam 

stond op den berg Sion, en met Hem honderd 

vier en veertig duizend, hebbende den Naam 

Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.

OPENBARING 19:15      En uit Zijn mond 

ging een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmede de heidenen slaan zou. En Hij 

zal hen hoeden met een ijzeren roede; 

en Hij treedt den wijnpersbak van den 

wijn des toorns en der gramschap des 

almachtigen Gods.

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 van het besluit verhalen: 

de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn 

Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

MATTHÉÜS 3:17     En ziet, een stem uit de 

hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb!

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

HANDELINGEN 13:32     En wij verkondigen 

u de belofte, die tot de vaderen geschied is, 

dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan 

ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt 

heeft.

33  Gelijk ook in den tweeden psalm 

geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, 

heden heb Ik U gegenereerd.

ROMEINEN 1:1     Paulus, een dienstknecht 

van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God,

PSALMEN

psalm 2 psalm 2
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2  (Hetwelk Hij te voren beloofd had door 

Zijn profeten, in de heilige Schriften).

3  Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het 

zaad van David, naar het vlees;

4  Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon 

van God, naar den Geest der heiligmaking, 

uit de opstanding der doden) namelijk 

Jezus Christus, onzen Heere:

HEBREËN 5:5     Alzo heeft ook Christus 

Zichzelven niet verheerlijkt, om 

Hogepriester te worden, maar Die tot Hem 

gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden 

heb Ik U gegenereerd.

6  Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: 

Gij zijt Priester in der 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 de 

heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden 

der aarde tot Uw bezitting.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven 

hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven 

geve.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen;

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen 

naam is;

10  Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11  En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

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     Gij zult hen verpletteren met een 

ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan 

als een pottenbakkersvat.

OPENBARING 2:26     En die overwint, en 

die Mijn werken tot het einde toe bewaart, 

Ik zal hem macht geven over de heidenen;

27  En hij zal ze hoeden met een ijzeren 

staf; zij zullen als pottenbakkersvaten 

vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn 

Vader ontvangen heb.
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OPENBARING 12:5     En zij baarde een 

mannelijken zoon, die al de heidenen zou 

hoeden met een ijzeren roede; en haar 

kind werd weggerukt tot God en 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, gij koningen, handelt 

verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters 

der aarde!

11  Dient den HEERE met vreze, en verheugt 

u met beving.

12  Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, 

en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn 

toorn maar een weinig zou ontbranden. 

Welgelukzalig zijn allen, die op Hem 

betrouwen.

JESAJA 60:1     Maak u op, word verlicht, 

want uw Licht komt, en de heerlijkheid 

des HEEREN gaat over u op. 

2  Want zie, de duisternis zal de aarde 

bedekken, en donkerheid de volken; doch 

over u zal de HEERE opgaan, en Zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden.

3  En de heidenen zullen tot uw licht gaan, 

en koningen tot den glans, die u is 

opgegaan. 

4  Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen 

zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen 

zullen van verre komen, en uw dochters 

zullen aan uw zijde gevoedsterd worden.

5  Dan zult gij het zien en samenvloeien, 

en uw hart zal vervaard zijn en verwijd 

worden; want de menigte der zee zal tot u 

gekeerd worden, het heir der heidenen zal 

tot u komen.

JOHANNES 5:23     Opdat zij allen den Zoon 

eren, gelijk zij den Vader eren. Die den 

Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die 

Hem gezonden heeft.

2 THESSALONICENSEN 1:8     Met 

vlammend vuur wraak doende over 

degenen, die God niet kennen, en over 

degenen, die het Evangelie van onzen 

Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 

zijn.

9  Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig 

verderf, van het aangezicht des Heeren, en 

van de heerlijkheid Zijner sterkte,

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

in gerechtigheid.

12  En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, 

en op Zijn hoofd waren vele koninklijke 

hoeden; en Hij had een naam geschreven, 

die niemand wist, dan Hij Zelf.

13  En Hij was bekleed met een kleed, dat met 

bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 

genoemd het Woord Gods.

14  En de heirlegers in den hemel volgden 

Hem op witte paarden, gekleed met wit en 

rein fijn lijnwaad.

15  En uit Zijn mond ging een scherp 

zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen 

slaan zou. En Hij zal hen hoeden met 

een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns en 

der gramschap des almachtigen Gods.
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16  En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn 

dij dezen 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 den 

opperzangmeester, op de Gitthith.  

2  O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is 

Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw 

majesteit gesteld hebt boven de hemelen.

 3  Uit den mond der kinderkens en der 

zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, 

om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand 

en wraakgierige te doen ophouden.

MATTHÉÜS 11:25     In dienzelfden tijd 

antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, 

Vader! Heere des hemels en der aarde! 

dat Gij deze dingen voor de wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en hebt 

dezelve den kinderkens geopenbaard.

MATTHÉÜS 21:15     Als nu de overpriesters 

en Schriftgeleerden zagen de 

wonderheden, die Hij deed, en de 

kinderen, roepende in den tempel, en 

zeggende: Hosanna den Zone Davids! 

namen zij dat zeer kwalijk;

16  En zeiden tot Hem: Hoort Gij wel, wat 

dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; 

hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der 

jonge kinderen en der zuigelingen hebt 

Gij U lof toebereid?

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

B07  De almacht van de Messias.

PSALM 8:7     Gij doet hem heersen over de 

werken Uwer handen; Gij hebt alles onder 

zijn voeten gezet;

ÉFEZE 1:22     En heeft alle dingen Zijn 

voeten onderworpen, en heeft Hem der 

Gemeente gegeven tot een Hoofd boven 

alle dingen;

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 den HEERE geduriglijk 

voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand 

is, zal ik niet wankelen.

 9  Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer 

verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.

10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet 

verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw 

Heilige de verderving zie.

11  Gij zult mij het pad des levens bekend 

maken; verzadiging der vreugde is bij 

Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw 

rechterhand, eeuwiglijk.

PSALM 49:16     Maar God zal mijn ziel van 

het geweld des grafs verlossen, want Hij 

zal mij opnemen. Sela.

PSALM 71:20     Gij, Die mij veel 

benauwdheden en kwaden hebt doen zien, 

zult mij weder levend maken, en zult mij 

weder ophalen uit de afgronden der aarde.
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JESAJA 25:8     Hij zal den dood verslinden 

tot overwinning, en de Heere HEERE zal 

de tranen van alle aangezichten afwissen; 

en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de 

ganse aarde wegnemen; want de HEERE 

heeft het gesproken.

HANDELINGEN 2:25     Want David zegt van 

Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; 

want Hij is aan mijn rechter hand, opdat 

ik niet bewogen worde.

26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong 

verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten 

in hope;

27  Want Gij zult mijn ziel in de hel niet 

verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, 

om verderving te zien.

28  Gij hebt mij de wegen des levens bekend 

gemaakt; Gij zult mij vervullen met 

verheuging door Uw aangezicht.

29 Gij mannen broeders, het is mij 

geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den 

patriarch David, dat hij beide gestorven en 

begraven is, en zijn graf is onder ons tot 

op dezen dag.

30  Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat 

God hem met ede gezworen had, dat hij 

uit de vrucht zijner lenden, zoveel het 

vlees aangaat, den Christus verwekken 

zou, om Hem op zijn troon te zetten;

31  Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van 

de opstanding van Christus, dat Zijn ziel 

niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees 

verderving heeft gezien.

HANDELINGEN 13:33     Gelijk ook in den 

tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt 

Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

34 En dat Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot 

verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: 

Ik zal ulieden de weldadigheden Davids 

geven, die getrouw zijn;

35  Waarom hij ook in een anderen psalm 

zegt: Gij zult Uw Heilige niet over geven, 

om verderving te zien.

36  Want David, als hij in zijn tijd den raad 

Gods gediend had, is ontslapen, en is 

bij zijn vaderen gelegd; en heeft wel 

verderving gezien;

37  Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft 

geen verderving gezien.

OPENBARING 1:18     En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 

der hel en des doods.

Zie: Psalm 30:3; 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     Maar ik zal Uw aangezicht in 

gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd 

worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

LUKAS 9:26     Want zo wie zich Mijns en 

Mijner woorden zal geschaamd hebben, 

diens zal de Zoon des mensen Zich 

schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn 

heerlijkheid, en in de heerlijkheid des 

Vaders, en der heilige engelen.
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LUKAS 9:32     Petrus nu, en die met hem 

waren, waren met slaap bezwaard; 

en ontwaakt zijnde, zagen zij Zijn 

heerlijkheid, en de twee mannen, die bij 

Hem stonden. 

33  En het geschiedde, als zij van Hem 

afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: 

Meester, het is goed, dat wij hier zijn; en 

laat ons drie tabernakelen maken, voor U 

een, en voor Mozes een, en voor Elias een; 

niet wetende, wat hij zeide.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

JOHANNES 11:40     Jezus zeide tot haar: Heb 

Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de 

heerlijkheid Gods zien zult?

JOHANNES 17:22     En Ik heb hun de 

heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven 

hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een 

zijn; 

23  Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt 

zijn in een, en opdat de wereld bekenne, 

dat Gij Mij gezonden hebt, en hen 

liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad 

hebt. 

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

Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat 

zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, 

die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt 

Mij liefgehad, voor de grondlegging der 

wereld.

HANDELINGEN 7:55     Maar hij, vol 

zijnde des Heiligen Geestes, en de 

ogen houdende naar den hemel, zag de 

heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter 

rechter hand Gods.

ROMEINEN 8:18     Want ik houde 

het daarvoor, dat het lijden dezes 

tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 

tegen de heerlijkheid, die aan ons zal 

geopenbaard worden.

1 KORINTHE 13:12     Want wij zien nu 

door een spiegel in een duistere rede, 

maar alsdan zullen wij zien aangezicht 

tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar 

alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend 

ben.

2 KORINTHE 3:18     En wij allen, met 

ongedekten aangezichte de heerlijkheid 

des Heeren als in een spiegel 

aanschouwende, worden naar hetzelfde 

beeld in gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des 

Heeren Geest.

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn 

wij kinderen Gods, en het is nog niet 

geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij 

weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 

Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 

Hem zien, gelijk 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 des doods hadden mij 

omvangen, en beken Belials verschrikten 

mij. 

6  Banden der hel omringden mij, strikken 

des doods bejegenden mij. 

7  Als mij bange was, riep ik den HEERE 

aan, en riep tot mijn God; Hij hoorde mijn 

stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor 

Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. 

PSALM 88:7     Gij hebt mij in den ondersten 

kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. 

7  Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij 

nedergedrukt met al Uw baren. Sela.

PSALM 116:3     De banden des doods 

hadden mij omvangen, en de angsten 

der hel hadden mij getroffen; ik vond 

benauwdheid en droefenis.

MARKUS 14:33     En Hij nam met Zich 

Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon 

verbaasd en zeer beangst te worden; 

34  En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel 

bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en 

waakt. 

35  En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij 

op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, 

dat die ure van Hem voorbijginge. 

36  En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn 

U mogelijk; neem dezen drinkbeker van 

Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij 

wilt.

LUKAS 22:44     En in zwaren strijd zijnde, 

bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd 

gelijk grote droppelen bloeds, die op de 

aarde afliepen.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, 

Die Hem uit den dood kon verlossen, 

met sterke roeping en tranen geofferd 

hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

B11  De gehoorzaamheid van de Messias.

PSALM 18:22      Want ik heb des HEEREN 

wegen gehouden, en ben van mijn God 

niet goddelooslijk afgegaan. 

23  Want al Zijn rechten waren voor mij, en 

Zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. 

24  Maar ik was oprecht bij Hem, en ik 

wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. 

25  Zo gaf mij de HEERE weder naar mijn 

gerechtigheid, naar de reinigheid mijner 

handen, voor Zijn ogen.

LUKAS 23:4     En Pilatus zeide tot de 

overpriesters en de scharen: Ik vind geen 

schuld in dezen Mens.

LUKAS 23: 14     Gij hebt dezen Mens 

tot mij gebracht, als een, die het volk 

afkerig maakt; en ziet, ik heb Hem in uw 

tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in 

dezen Mens geen schuld gevonden, van 

hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt;

LUKAS 23:22     En hij zeide ten derden 

male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads 

gedaan? Ik heb geen schuld des doods 

in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan 

kastijden en loslaten.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, 
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onnozel, onbesmet, afgescheiden van 

de zondaren, en hoger dan de hemelen 

geworden;

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     Hij geve u naar uw hart, en 

vervulle al uw raad.

6  Wij zullen juichen over Uw heil, en de 

vaandelen opsteken in den Naam onzes 

Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.

7  Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde 

behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den 

hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner 

rechterhand zal zijn met mogendheden.

PSALM 132:17     Daar zal Ik David een 

hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn 

Gezalfde een lamp toegericht.

18  Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; 

maar op hem zal zijn kroon bloeien.

JOHANNES 11:42     Doch Ik wist, dat Gij Mij 

altijd hoort; maar om der schare wil, die 

rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij 

zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven 

hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven 

geve.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen;

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

HANDELINGEN 2:36     Zo wete dan 

zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God 

Hem tot een Heere en Christus gemaakt 

heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij 

gekruist hebt.

HANDELINGEN 5:31     Deze heeft God 

door Zijn rechter hand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven 

bekering en vergeving der zonden.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, 

Die Hem uit den dood kon verlossen, 

met sterke roeping en tranen geofferd 

hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

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     Het leven heeft hij van U 

begeerd. Gij hebt het hem gegeven; lengte 

van dagen, eeuwiglijk en altoos.
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JESAJA 53:10     Doch het behaagde den 

HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft 

Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 

Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; 

en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

MATTHÉÜS 28 5     Maar de engel, 

antwoordende, zeide tot de vrouwen: 

Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij 

zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk 

Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de 

plaats, waar de Heere gelegen heeft.

JOHANNES 11:25     Jezus zeide tot haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; die 

in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook 

gestorven;

OPENBARING 1:18     En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 

der hel en des doods.

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 door Uw heil; 

majesteit en heerlijkheid hebt Gij hem 

toegevoegd.

JOHANNES 13:31     Als hij dan uitgegaan 

was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt. 

32  Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal 

ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, 

en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke. 

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt 

over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 

hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen; 

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen 

naam is;

10  Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11  En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

HEBREËN 8:1     De hoofdsom nu der dingen, 

waarvan wij spreken, is, dat wij hebben 

zodanigen Hogepriester, Die gezeten is 

aan de rechter hand van den troon der 

Majesteit in de hemelen:
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OPENBARING 5:13     En alle schepsel, dat 

in den hemel is, en op de aarde, en onder 

de aarde, en die in de zee zijn, en alles, 

wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, 

Die op den troon zit, en het Lam, zij de 

dankzegging, en de eer, en 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 Gij zet hem tot 

zegeningen in eeuwigheid; Gij vervrolijkt 

hem door vreugde met Uw aangezicht.

8  Want de koning vertrouwt op den 

HEERE, en door de goedertierenheid des 

Allerhoogsten zal hij niet wankelen.

HANDELINGEN 3:26     God, opgewekt 

hebbende Zijn Kind Jezus, heeft 

Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij 

ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een 

iegelijk van u afkere van uw boosheden.

GALATEN 3:9     Zo dan, die uit het geloof 

zijn, worden gezegend met den gelovigen 

Abraham.

GALATEN 3:14     Opdat de zegening van 

Abraham tot de heidenen komen zou in 

Christus Jezus, en opdat wij de belofte des 

Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

ÉFEZE 1:3     Gezegend zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

ons gezegend heeft met alle geestelijke 

zegening in den hemel in Christus.

HEBREËN 2:13     En wederom: Ik zal Mijn 

betrouwen op Hem stellen. En wederom: 

Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God 

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 

den opperzangmeester, op Aijeleth 

hasschachar. 

2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij 

verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, 

van de woorden mijns brullens? 

3  Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij 

antwoordt niet; en des nachts, en ik heb 

geen stilte.

MATTHÉÜS 27:45     En van de zesde ure aan 

werd er duisternis over de gehele aarde, tot 

de negende ure toe.

46 En omtrent de negende ure riep Jezus met 

een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA 

SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn 

God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

LUKAS 22:41     En Hij scheidde Zich van 

hen af, omtrent een steenworp; en knielde 

neder en bad,

42  Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen 

drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet 

Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

43  En van Hem werd gezien een engel uit 

den hemel, die Hem versterkte.

44 En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te 

ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote 

droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.
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45  En als Hij van het gebed opgestaan was, 

kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen 

slapende van droefheid.

46 En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat 

op en bidt, opdat gij niet in verzoeking 

komt.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, Die 

Hem uit den dood kon verlossen, met sterke 

roeping en tranen geofferd hebbende, en 

verhoord zijnde uit de vreze.

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 van het volk.

JESAJA 53:3     Hij was veracht, en de 

onwaardigste onder de mensen, een Man 

van smarten, en verzocht in krankheid; 

en een iegelijk was als verbergende het 

aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en 

wij hebben Hem niet geacht.

MATTHÉÜS 12:24     Maar de Farizeën, dit 

gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de 

duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den 

overste der duivelen.

MARKUS 9:12     En Hij, antwoordende, zeide 

tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles 

weder oprichten; en het zal geschieden, gelijk 

geschreven is van den Zoon des mensen, dat 

Hij veel lijden zal en veracht worden.

LUKAS 23:38     En er was ook een opschrift 

boven Hem geschreven, met Griekse, en 

Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE 

IS DE KONING DER JODEN. 

39  En een der kwaaddoeners, die gehangen 

waren, lasterde Hem, zeggende: Indien 

Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.

JOHANNES 7:20     De schare antwoordde en 

zeide: Gij hebt den duivel; wie zoekt U te 

doden?

JOHANNES 7:47     De Farizeën dan 

antwoordden hun: Zijt ook gijlieden verleid?

48 Heeft iemand uit de oversten in Hem 

geloofd, of uit de Farizeën?

49 Maar deze schare, die de wet niet weet, 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 steken de lip uit, zij schudden het 

hoofd, zeggende: 

MATTHÉÜS 27:29     En een kroon van 

doornen gevlochten hebbende, zetten 

die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn 

rechter hand; en vallende op hun knieën 

voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: 

Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

MATTHÉÜS 27:39     En die voorbijgingen, 

lasterden Hem, schuddende hun hoofden.

40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, 

en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 
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Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af 

van het kruis.

LUKAS 16:14     En al deze dingen hoorden 

ook de Farizeën, die geldgierig waren, en 

zij beschimpten Hem.

LUKAS 23:11     En Herodes met zijn 

krijgslieden Hem veracht en bespot 

hebbende, deed Hem een blinkend kleed 

aan, en zond Hem weder tot Pilatus.

LUKAS 23:35     En het volk stond en zag 

het aan. En ook de oversten met hen 

beschimpten Hem, zeggende: Anderen 

heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven 

verlosse, zo Hij is de Christus, de 

Uitverkorene Gods.

36 En ook de krijgsknechten, tot Hem 

komende, bespotten Hem, en brachten 

Hem edik;

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 het op den HEERE 

gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat 

Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem 

heeft! 

MATTHÉÜS 27:41     En desgelijks ook de 

overpriesters met de Schriftgeleerden, 

en ouderlingen, en Farizeën, Hem 

bespottende, zeiden:

42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan 

Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de 

Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van 

het kruis, en wij zullen Hem geloven.

43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem 

nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want 

Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

2 KORINTHE 13:4     Want hoewel Hij 

gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij 

nochtans door de kracht Gods. Want ook 

wij zijn zwak in Hem, maar zullen met 

Hem leven door de kracht Gods in u.

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

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:10     Gij zijt het immers, die 

mij uit den buik hebt uitgetogen; die mij 

hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner 

moeders borsten. 

11  Op U ben ik geworpen van de baarmoeder 

af; van den buik mijner moeder aan zijt 

Gij mijn God. 

LUKAS 2:40     En het Kindeken wies op, en 

werd gesterkt in den geest, en vervuld met 

wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

OPENBARING 12:4     En zijn staart trok het 

derde deel der sterren des hemels, 

 en wierp die op de aarde. En de draak 

stond voor de vrouw, die baren zou, opdat 

hij haar kind zou verslinden, wanneer zij 

het zou gebaard hebben. 

5  En zij baarde een mannelijken zoon, die al 

de heidenen zou hoeden met een ijzeren 

roede; en haar kind werd weggerukt tot 

God en 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     Zo wees niet verre van mij, 

want benauwdheid is nabij; want er is 

geen helper. 

MATTHÉÜS 26:31     Toen zeide Jezus tot 

hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd 

worden in dezen nacht; want er is 

geschreven: Ik zal den Herder slaan, en 

de schapen der kudde zullen verstrooid 

worden.

MATTHÉÜS 26:56     Doch dit alles is 

geschied, opdat de Schriften der profeten 

zouden vervuld worden. Toen vluchtten al 

de discipelen, Hem verlatende.

MATTHÉÜS 26:72     En hij loochende het 

wederom met een eed, zeggende: Ik ken 

den Mens niet.

73 En een weinig daarna, die er stonden, 

bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, 

gij zijt ook van die, want ook uw spraak 

maakt u openbaar.

74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te 

zweren: Ik ken den Mens niet.

JOHANNES 16:32     Ziet, de ure komt, en 

is nu gekomen, dat gij zult verstrooid 

worden, een iegelijk naar het zijne, en gij 

Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik 

niet alleen; want de Vader is met Mij.

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 varren hebben mij 

omsingeld, sterke stieren van Basan 

hebben mij omringd. 

14  Zij hebben hun mond tegen mij 

opgesperd, als een verscheurende en 

brullende leeuw. 

MATTHÉÜS 26:3     Toen vergaderden de 

overpriesters en de Schriftgeleerden, en 

de ouderlingen des volks, in de zaal des 

hogepriesters, die genaamd was Kajafas;

4 En zij beraadslaagden te zamen, dat zij 

Jezus met listigheid vangen en doden 

zouden.

MATTHÉÜS 26:59     En de overpriesters, 

en de ouderlingen, en de gehele grote 

raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, 

opdat zij Hem doden mochten; en vonden 

niet.

60 En hoewel er vele valse getuigen gekomen 

waren, zo vonden zij toch niet. 

61 Maar ten laatste kwamen twee valse 

getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik 

kan den tempel Gods afbreken, en in drie 

dagen denzelven opbouwen. 

62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot 

Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen 

dezen tegen U? 

63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer 

U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, 

of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? 

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 

Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij 

zien den Zoon des mensen, zittende ter 

rechter hand der kracht Gods, en komende 

op de wolken des hemels. 

PSALMEN

psalm 22 psalm 22



99

65 Toen verscheurde de hogepriester zijn 

klederen, zeggende: Hij heeft God 

gelasterd, wat hebben wij nog getuigen 

van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods 

lastering gehoord.

MATTHÉÜS 27:1     Als het nu morgenstond 

geworden was, hebben al de overpriesters 

en de ouderlingen des volks te zamen raad 

genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden 

zouden.

HANDELINGEN 4:27     Want in der 

waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig 

Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, 

beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de 

heidenen en de volken Israëls;

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:15     Ik ben uitgestort als water, 

en al mijn beenderen hebben zich 

vaneen gescheiden; mijn hart is als was, 

het is gesmolten in het midden mijns 

ingewands. 

MATTHÉÜS 26:38     Toen zeide Hij tot hen: 

Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood 

toe; blijft hier en waakt met Mij.

LUKAS 22:44     En in zwaren strijd zijnde, 

bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd 

gelijk grote droppelen bloeds, die op de 

aarde afliepen.

JOHANNES 12:27     Nu is Mijn ziel ontroerd; 

en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit 

deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure 

gekomen.

JOHANNES 19:32     De krijgsknechten dan 

kwamen, en braken wel de benen des 

eersten, en des anderen, die met Hem 

gekruist was;

33  Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat 

Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn 

benen niet.

34  Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn 

zijde met een speer, en terstond kwam er 

bloed en water uit.

35  En die het gezien heeft, die heeft het 

getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; 

en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, 

opdat ook gij geloven moogt.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat 

de Schrift vervuld worde: Geen been van 

Hem zal verbroken worden.

37  En wederom zegt een andere Schrift: 

Zij zullen zien, in Welken zij gestoken 

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, en mijn tong kleeft aan 

mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof 

des doods. 

MATTHÉÜS 27:50     En Jezus, wederom met 

een grote stem roepende, gaf den geest.

JOHANNES 19:28     Hierna Jezus, wetende, 

dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift 

zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij 

vulden een spons met edik, en omlegden ze 

met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.
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30 Toen Jezus dan den edik genomen had, 

zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd 

buigende, gaf den geest.

1 KORINTHE 15:3     Want ik heb ulieden 

ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook 

ontvangen heb, dat Christus gestorven is 

voor onze zonden, naar 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 vergadering van 

boosdoeners heeft mij omgeven; zij 

hebben mijn handen en mijn voeten 

doorgraven. 

MARKUS 15:16     En de krijgsknechten 

leidden Hem binnen in de zaal, welke is 

het rechthuis, en riepen de ganse bende 

samen;

17 En deden Hem een purperen mantel 

aan, en een doornenkroon gevlochten 

hebbende, zetten Hem die op; 

18 En begonnen Hem te groeten, zeggende: 

Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

19 En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en 

bespogen Hem, en vallende op de knieën, 

aanbaden Hem.

20 En als zij Hem bespot hadden, deden zij 

Hem den purperen mantel af, en deden 

Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden 

Hem uit, om Hem te kruisigen.

LUKAS 11:53     En als Hij deze dingen tot hen 

zeide, begonnen de Schriftgeleerden en 

Farizeën hard aan te houden, en Hem van 

vele dingen te doen spreken;

54 Hem lagen leggende, en zoekende iets 

uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem 

beschuldigen mochten.

LUKAS 23:10     En de overpriesters 

en de Schriftgeleerden stonden, en 

beschuldigden Hem heftiglijk.

11 En Herodes met zijn krijgslieden Hem 

veracht en bespot hebbende, deed Hem 

een blinkend kleed aan, en zond Hem 

weder tot Pilatus.

LUKAS 23:23     Maar zij hielden aan met 

groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist 

worden; en hun en der overpriesteren 

geroep werd geweldiger.

JOHANNES 19:37     En wederom zegt een 

andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken 

zij gestoken hebben.

JOHANNES 20:25     De andere discipelen 

dan zeiden tot hem: Wij hebben den 

Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: 

Indien ik in Zijn handen niet zie het teken 

der nagelen, en mijn vinger steke in het 

teken der nagelen, en steke mijn hand in 

Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.

JOHANNES 20:27     Daarna zeide Hij tot 

Thomas: Breng uw vinger hier, en zie 

Mijn handen, en breng uw hand, en steek 

ze in Mijn zijde; en zijt 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; zij schouwen het aan, zij 

zien op mij. 

MARKUS 15:29     En die voorbijgingen, 

lasterden Hem, schuddende hun hoofden, 

en zeggende: Ha! Gij, die den tempel 

afbreekt, en in drie dagen opbouwt,
 

30 Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.

31 En insgelijks ook de overpriesters, met 

de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, 

al spottende: Hij heeft anderen verlost; 

Zichzelven kan Hij niet verlossen.

32 De Christus, de Koning Israëls, kome 

nu af van het kruis, opdat wij het zien 

en geloven mogen. Ook die met Hem 

gekruist waren, smaadden Hem.

LUKAS 23:27     En een grote menigte van 

volk en van vrouwen volgde Hem, welke 

ook weenden en Hem beklaagden.

JOHANNES 19:32     De krijgsknechten dan 

kwamen, en braken wel de benen des 

eersten, en des anderen, die met Hem 

gekruist 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 delen mijn klederen 

 onder zich, en werpen het lot over mijn 

gewaad. 

JOHANNES 19:23     De krijgsknechten dan, 

als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn 

klederen, (en maakten vier delen, voor 

elken krijgsknecht een deel) en den rok. 

De rok nu was zonder naad, van boven af 

geheel geweven.

24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien 

niet scheuren, maar laat ons daarover 

loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift 

vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn 

klederen onder zich verdeeld, en over Mijn 

kleding hebben zij het lot geworpen. Dit 

hebben dan de krijgsknechten gedaan.

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

E25 De Messias zal worden geloofd en geprezen. 

PSALM 22:23     Zo zal ik Uw Naam mijn 

broederen vertellen; in het midden der 

gemeente zal ik U prijzen.

HEBREËN 2:11     Want en Hij, Die heiligt, 

en zij, die geheiligd worden, zijn allen 

uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet 

schaamt hen broeders te noemen.

12  Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen 

verkondigen; in het midden der 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     Gij, die den HEERE vreest! 

prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert 

Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad 

 van Israël!
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PSALM 22:25-27

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden.

29 Want het koninkrijk is des HEEREN, 

 en Hij heerst onder de heidenen.

30 Alle vetten op aarde zullen eten, en 

aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, 

zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; 

en die zijn ziel bij het leven niet kan 

houden.

31  Het zaad zal Hem dienen; het zal den 

HEERE aangeschreven worden tot in 

geslachten.

32  Zij zullen aankomen, en Zijn 

gerechtigheid verkondigen den volke, 

 dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan 

heeft.

MATTHÉÜS 3:9     En meent niet bij u zelven 

te zeggen: Wij hebben Abraham tot een 

vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze 

stenen Abraham kinderen kan verwekken.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die van dezen stal niet zijn; deze 

moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn 

stem horen; en het zal worden een kudde, 

en een Herder.

JOHANNES 11:25     Jezus zeide tot haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; die 

in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook 

gestorven;

26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, 

zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft 

gij dat?

ROMEINEN 1:17     Want de rechtvaardigheid 

Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 

geloof tot geloof; gelijk geschreven is: 

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven.

2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.

GALATEN 3:26     Want gij zijt allen kinderen 

Gods door het geloof in Christus Jezus.

27  Want zovelen als gij in Christus gedoopt 

zijt, hebt gij Christus aangedaan.

28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is 

noch dienstbare noch vrije; daarin is geen 

man en vrouw; want gij allen zijt een in 

Christus Jezus.

29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij 

dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis 

erfgenamen.

FILIPPENZEN 2:10     Opdat in den Naam 

van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de 

aarde, en die onder de aarde zijn.

HEBREËN 1:8     Maar tot den Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; 

de schepter Uws koninkrijks is een rechte 

schepter. 

9  Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en 

ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o 

God! Uw God gezalfd met olie der vreugde 

boven Uw medegenoten.

HEBREËN 2:10     Want het betaamde Hem, 

om Welken alle dingen zijn, en door 

Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele 

PSALMEN

psalm 22 psalm 22



103

kinderen tot de heerlijkheid leidende, den 

oversten Leidsman hunner zaligheid door 

lijden zou heiligen.

11  Want en Hij, Die heiligt, en zij, die 

geheiligd worden, zijn allen uit een; om 

welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen 

broeders te noemen.

12  Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen 

verkondigen; in het midden der Gemeente 

zal Ik U lofzingen.

13  En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op 

Hem stellen. En wederom: Zie daar, Ik en 

de kinderen, die Mij God gegeven heeft.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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 zal niets 

ontbreken.

2  Hij doet mij nederliggen in grazige 

weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer 

stille wateren. 

3  Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het 

spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams 

wil. 

4  Al ging ik ook in een dal der schaduw des 

doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij 

zijt met mij; Uw stok en Uw staf, 

 die vertroosten mij. 

5  Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, 

tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt 

mijn hoofd vet met olie, mijn beker is 

overvloeiende. 

6  Immers zullen mij het goede en de 

weldadigheid volgen al de dagen mijns 

levens; en ik zal in het huis des HEEREN 

blijven in lengte van dagen.

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; 

de goede herder stelt zijn leven voor de 

schapen.

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder; 

en Ik ken de Mijnen, en worde van de 

Mijnen gekend.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 

28  En Ik geef hun het eeuwige leven; en 

zij zullen niet verloren gaan in der 

eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit 

Mijn hand rukken. 

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is 

meerder dan allen; en niemand kan ze 

rukken uit de hand Mijns Vaders. 

30  Ik en de Vader zijn een.

HEBREËN 13:20     De God nu des vredes, 

Die den grote Herder der schapen, door 

het bloed des eeuwigen testaments, uit de 

doden heeft wedergebracht, namelijk onze 

Heere Jezus Christus,

1 PETRUS 2:25     Want gij waart als dwalende 

schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den 

Herder en Opziener uwer zielen.

1 PETRUS 5:4     En als de overste Herder 

verschenen zal zijn, zo zult gij de 
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onverwelkelijke kroon der heerlijkheid 

behalen.

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 klimmen op den berg 

des HEEREN, en wie zal staan in de plaats 

Zijner heiligheid?

HANDELINGEN 1:10     En alzo zij hun 

ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij 

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij 

hen in witte kleding;

11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, 

wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in 

den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij 

Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

12  Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, 

van den berg, die genaamd wordt de Olijf 

berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende 

van daar een sabbatsreize.

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      Heft uw hoofden op, gij poorten, 

en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de 

Koning der ere inga! 

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

en geweldig, de HEERE, geweldig in den 

strijd. 

9  Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, 

gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere 

inga! 

10  Wie is Hij, deze Koning der ere? 

 De HEERE der heirscharen, Die is 

 de Koning der ere. Sela.

MARKUS 16:19     De Heere dan, nadat Hij 

tot hen gesproken had, is opgenomen in 

den hemel, en is gezeten aan de rechter 

hand Gods.

LUKAS 24:51     En het geschiedde, als Hij 

hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en 

werd opgenomen in den hemel.

HANDELINGEN 1:10     En alzo zij hun 

ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij 

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij 

hen in witte kleding; 

11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, 

wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in 

den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij 

Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

HANDELINGEN 7:55     Maar hij, vol 

zijnde des Heiligen Geestes, en de 

ogen houdende naar den hemel, zag de 

heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter 

rechter hand Gods.
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ÉFEZE 1:20     Die Hij gewrocht heeft in 

Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 

rechter hand in den hemel;

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

ingegaan in het heiligdom, dat met 

handen gemaakt is, hetwelk is een 

tegenbeeld van het ware, maar in den 

hemel zelven, om nu te verschijnen voor 

het aangezicht van God voor ons;

1 PETRUS 3:22     Welke is aan de rechter 

hand Gods, opgevaren ten hemel, de 

engelen, en machten, en krachten Hem 

onderdanig gemaakt zijnde.

OPENBARING 22:14     Zalig zijn zij, die 

Zijn geboden doen, opdat hun macht zij 

aan den boom des levens, en zij door de 

poorten mogen ingaan in de stad.

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     Als de bozen, mijn 

tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, 

tot mij naderden, om mijn vlees te eten, 

stieten zij zelven aan, en vielen.

 

JOHANNES 18:3     Judas dan, genomen 

hebbende de bende krijgsknechten en 

enige dienaars van de overpriesters en 

Farizeën, kwam aldaar met lantaarnen, en 

fakkelen, en wapenen.

4  Jezus dan, wetende alles, wat over Hem 

komen zou, ging uit, en zeide tot hen: 

Wien zoekt gij? 

5  Zij antwoordden Hem: Jezus den 

Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. 

En Judas, die Hem verried, stond ook bij 

hen.

6  Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; 

gingen zij achterwaarts, en vielen ter 

aarde.

F07  De beschuldigingen en het proces van 

 de Messias.

PSALM 27:12      Geef mij niet over in de 

begeerte mijner tegenpartijders; want 

valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, 

mitsgaders die wrevel uitblaast.

MATTHÉÜS 26:59     En de overpriesters, 

en de ouderlingen, en de gehele grote raad 

zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat 

zij Hem doden mochten; en vonden niet.

60 En hoewel er vele valse getuigen gekomen 

waren, zo vonden zij toch niet.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

PSALM 28:8     De HEERE is hunlieder 

Sterkte, en Hij is de Sterkheid der 

verlossingen Zijns Gezalfden.

PSALM 80:18     Uw hand zij over den man 

Uwer rechterhand, over des mensen zoon, 

dien Gij U gesterkt hebt.
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PSALM 89:21     Ik heb David, Mijn knecht, 

gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik 

hem gezalfd;

22  Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook 

zal hem Mijn arm versterken.

23 De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der 

ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.

LUKAS 22:41     En Hij scheidde Zich van 

hen af, omtrent een steenworp; en knielde 

neder en bad, 

42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen 

drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet 

Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

43 En van Hem werd gezien een engel uit 

den hemel, die Hem versterkte.

JOHANNES 8:28     Jezus dan zeide tot hen: 

Wanneer gij den Zoon des mensen zult 

verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat 

Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets 

doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk 

Mijn Vader Mij geleerd heeft.

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

Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want 

Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.

JOHANNES 10:38     Maar indien Ik ze doe, en 

zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; 

opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de 

Vader in Mij is, en Ik in Hem.

Zie: Psalm 2:2; Psalm 20:6; Psalm 68:28; Jesaja 61:1.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

 

PSALM 30:4     HEERE! Gij hebt mijn ziel 

uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het 

leven behouden, dat ik in den kuil niet ben 

nedergedaald. 

MATTHÉÜS 28:6     Hij is hier niet; want Hij 

is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt 

herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere 

gelegen heeft. 

7 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijnen 

discipelen, dat Hij opgestaan is van de 

dooden; en ziet, Hij gaat u voor naar 

Galiléa, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik 

heb het ulieden gezegd.

HANDELINGEN 2:27     Want Gij zult mijn 

ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw 

Heilige over geven, om verderving te zien. 

HANDELINGEN 13:35     Waarom hij ook in 

een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige 

niet over geven, om verderving 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     Doe mij uitgaan uit het net, 

dat zij voor mij verborgen hebben, want 

Gij zijt mijn Sterkte.

6  In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij 

hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der 

waarheid!

LUKAS 23:46     En Jezus, roepende met 

grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen 

beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd 

had, gaf Hij den 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 

wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, 

grotelijks tot een smaad geworden, en 

mijn bekenden tot een schrik; die mij op 

de straten zien, vlieden van mij weg.

13  Ik ben uit het hart vergeten als een dode; 

ik ben geworden als een bedorven vat.

14  Want ik hoorde de naspraak van velen; 

vreze is van rondom, dewijl zij te zamen 

tegen mij raadslaan; zij denken mijn ziel 

te nemen.

15  Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: 

Gij zijt mijn God.

16  Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van 

de hand mijner vijanden, en van mijn 

vervolgers.

MATTHÉÜS 27:39     En die voorbijgingen, 

lasterden Hem, schuddende hun hoofden.

40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, 

en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 

Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af 

van het kruis.

41 En desgelijks ook de overpriesters met 

de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en 

Farizeën, Hem bespottende, zeiden:

42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan 

Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de 

Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van 

het kruis, en wij zullen Hem geloven.

43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem 

nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want 

Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

44 En hetzelfde verweten Hem ook de 

moordenaars, 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 des HEEREN 

zijn de hemelen gemaakt, en door den 

Geest Zijns monds al hun heir

9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, 

en het staat er.

JOHANNES 1: 1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.

 2 Dit was in den beginne bij God.

 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, 

en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, 

dat gemaakt is.

F08 Details van de dood van de Messias.

PSALM 34:21 Schin. Hij bewaart al zijn 

beenderen; niet een van die wordt 

gebroken.

JOHANNES 19:32     De krijgsknechten dan 

kwamen, en braken wel de benen des 

eersten, en des anderen, die met Hem 

gekruist was;

33  Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat 

Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn 

benen niet.

34  Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn 

zijde met een speer, en terstond kwam er 

bloed en water uit.

35  En die het gezien heeft, die heeft het 

getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; 

en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, 

opdat ook gij geloven moogt.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat 

de Schrift vervuld worde: Geen been van 
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Hem zal verbroken worden.

37  En wederom zegt een andere Schrift: 

Zij zullen zien, in Welken zij gestoken 

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 hen beschaamd en te 

schande worden, die mijn ziel zoeken; laat 

hen achterwaarts gedreven en schaamrood 

worden, die kwaad tegen mij bedenken.

5  Laat hen worden als kaf voor den wind, en 

de Engel des HEEREN drijve hen weg.

6  Hun weg zij duister en gans slibberig; en 

de Engel des HEEREN vervolge hen.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde.

JOHANNES 18:4     Jezus dan, wetende alles, 

wat over Hem komen zou, ging uit, en 

zeide tot hen: Wien zoekt gij?

5  Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. 

Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die 

Hem verried, stond ook bij hen.

6  Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen 

zij achterwaarts, en vielen ter aarde.

7  Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt 

gij? En zij zeiden: Jezus den Nazarener.

8  Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik 

het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat 

dezen heengaan.

9  Opdat het woord vervuld zou worden, dat 

Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij 

gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

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     Wrevelige getuigen staan er 

op; hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij.

12 Zij vergelden mij kwaad voor goed, de 

beroving mijner ziel.

MATTHÉÜS 23:29     Wee u, gij 

Schriftgeleerden en Farizeën, gij 

geveinsden, want gij bouwt de graven der 

profeten op, en versiert de graftekenen der 

rechtvaardigen;

30  En zegt: Indien wij in de tijden onzer 

vaderen waren geweest, wij zouden met 

hen geen gemeenschap gehad hebben aan 

het bloed der profeten.

31  Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij 

kinderen zijt dergenen, die de profeten 

gedood hebben.

MATTHÉÜS 26:59     En de overpriesters, 

en de ouderlingen, en de gehele grote 

raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, 

opdat zij Hem doden mochten; en vonden 

niet.

60 En hoewel er vele valse getuigen gekomen 

waren, zo vonden zij toch niet.

61  Maar ten laatste kwamen twee valse 

getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik 

kan den tempel Gods afbreken, en in drie 

dagen denzelven opbouwen.

62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot 

Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen 
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dezen tegen U?

63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer 

U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, 

of Gij zijt de Christus, de Zoon van God?

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 

Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij 

zien den Zoon des mensen, zittende ter 

rechter hand der kracht Gods, en komende 

op de wolken des hemels.

JOHANNES 7:9     Heeft Mozes u niet de wet 

gegeven? En niemand van u doet de wet. 

Wat zoekt gij Mij te doden?

JOHANNES 8:37     Ik weet, dat gij Abrahams 

zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; 

want Mijn woord heeft in u geen plaats.

HANDELINGEN 7:52        Wien van de 

profeten hebben uw vaders niet vervolgd? 

En zij hebben gedood degenen, die te 

voren verkondigd hebben de komst des 

Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu 

verraders en moordenaars geworden zijt.

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 hen zich niet verblijden 

over mij, die mij om valse oorzaken 

vijanden zijn; noch wenken met de ogen, 

die mij zonder oorzaak haten.

JOHANNES 15:25     Maar dit geschiedt, opdat 

het woord vervuld worde, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben mij zonder 

oorzaak gehaat.

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

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 38:13     En die mijn ziel zoeken, 

leggen mij strikken; en die mijn kwaad 

zoeken, spreken verdervingen, en zij 

overdenken den gansen dag listen. 

14  Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor 

niet, en als een stomme, die zijn mond 

niet opendoet.

21 En die kwaad voor goed vergelden, staan 

mij tegen, omdat ik het goede najaag.

PSALM 109:3     En met hatelijke woorden 

hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben 

mij bestreden zonder oorzaak. 

4  Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar 

ik was steeds in het gebed.

5  En zij hebben mij kwaad voor goed 

opgelegd, en haat voor mijn liefde.

LUKAS 20:19     En de overpriesteren en de 

Schriftgeleerden zochten te dierzelver ure de 

handen aan Hem te slaan; maar zij vreesden 

het volk; want zij verstonden, dat Hij deze 

gelijkenis tegen hen gesproken had. 

20 En zij namen Hem waar, en zonden 

verspieders uit, die zichzelven veinsden 

rechtvaardig te zijn; opdat zij Hem in Zijn 

rede vangen mochten, om Hem aan de 

heerschappij en de macht des stadhouders 

over te leveren.

1 PETRUS 2:23     Die, als Hij gescholden 

werd, niet wederschold, en als Hij leed, 
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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.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

PSALM 40:3     En Hij heeft mij uit een 

ruisenden kuil, uit modderig slijk 

opgehaald, en heeft mijn voeten op een 

rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen 

vastgemaakt.

4  En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond 

gegeven, een lofzang onzen Gode; velen 

zullen het zien, en vrezen, en op den 

HEERE vertrouwen.

HANDELINGEN 2:24     Welken God 

opgewekt heeft, de smarten des doods 

ontbonden hebbende, alzo het niet 

mogelijk was, dat Hij van denzelven dood 

zou gehouden worden.

HANDELINGEN 2:27     Want Gij zult mijn 

ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw 

Heilige over geven, om verderving te zien.

28  Gij hebt mij de wegen des levens bekend 

gemaakt; Gij zult mij vervullen met 

verheuging door Uw aangezicht.

29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd 

vrij uit tot u te spreken van den patriarch 

David, dat hij beide gestorven en begraven 

is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

30  Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat 

God hem met ede gezworen had, dat hij 

uit de vrucht zijner lenden, zoveel het 

vlees aangaat, den Christus verwekken 

zou, om Hem op zijn troon te zetten;

31  Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van 

de opstanding van Christus, dat Zijn ziel 

niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees 

verderving 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     Gij hebt geen lust gehad aan 

slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de 

oren doorboord; brandoffer en zondoffer 

hebt Gij niet geeist.

JESAJA 50:5     De Heere HEERE heeft 

Mij het oor geopend, en Ik ben niet 

wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts.

MATTHÉÜS 9:13     Doch gaat heen en leert, 

wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet 

offerande; want Ik ben niet gekomen om 

te roepen rechtvaardigen, maar zondaars 

tot bekering.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk, 

dat het bloed van stieren en bokken de 

zonden wegneme. 

5  Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: 

Slachtoffer en offerande hebt Gij niet 

gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam 

toebereid; 

6  Brandofferen en offer voor de zonde 

hebben U niet behaagd. 

7  Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin 

des boeks is van Mij geschreven), om Uw 

wil te doen, o God! 

8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, 

en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch 
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hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden); 

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

doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 

het tweede te stellen. 

10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de 

offerande des lichaams van Jezus Christus, 

eenmaal geschied. 

11  En een iegelijk priester stond wel alle 

dagen dienende, en dezelfde slachtofferen 

dikmaals offerende, die de zonden 

nimmermeer kunnen wegnemen; 

12  Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden 

geofferd hebbende, is in eeuwigheid 

gezeten aan de rechter hand Gods;

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 zeide ik: Zie, ik kom; 

 in de rol des boeks is van mij geschreven.

LUKAS 24:27     En begonnen hebbende van 

Mozes en van al de profeten, legde Hij 

hun uit, in al de Schriften, hetgeen van 

Hem geschreven was.

LUKAS 24:44     En Hij zeide tot hen: Dit zijn 

de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog 

met u was, namelijk dat het alles moest 

vervuld worden, wat van Mij geschreven is 

in de Wet van Mozes, en de Profeten, en 

Psalmen.

HEBREËN 10:7     Toen sprak Ik: Zie, Ik 

kom (in het begin des boeks is van Mij 

geschreven), om Uw wil te doen, o God!

8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, 

en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch 

hebben U behaagd (dewelke naar de wet 

geofferd worden);

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

doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 

het tweede te stellen.

OPENBARING 19:10     En ik viel neder voor 

zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij 

zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; 

ik ben uw mededienstknecht, en uwer 

broederen, die de getuigenis van Jezus 

hebben; aanbid God. Want de getuigenis 

van Jezus is de geest der 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 heb lust, o mijn God! 

 om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is 

 in het midden mijns ingewands.

JOHANNES 4:34     Jezus zeide tot hen: Mijn 

spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die 

Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen;

HEBREËN 5:8     Hoewel Hij de Zoon was, 

nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, 

uit hetgeen Hij heeft geleden.

Zie: Psalm 37:30,31; Psalm 119:16,24,47; 
Jeremía 31:33; Romeinen 7:22.
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E08 De gerechtigheid van de Messias. 

PSALM 40:10     Ik boodschap de 

gerechtigheid in de grote gemeente; zie, 

mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij 

weet het.

11 Uw gerechtigheid bedek ik niet in het 

midden mijns harten; Uw waarheid en Uw 

heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw 

trouw verheel ik niet in de grote gemeente.

MARKUS 16:15     En Hij zeide tot hen: Gaat 

heen in de gehele wereld, predikt het 

Evangelie aan alle kreaturen. 

16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal 

zijn, zal zalig worden; maar die niet zal 

geloofd hebben, zal verdoemd worden.

LUKAS 3:6     En alle vlees zal de zaligheid 

Gods zien.

ROMEINEN 1:16     Want ik schaam mij des 

Evangelies van Christus niet; want het is 

een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, 

die gelooft, eerst den Jood, en ook den 

Griek.

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in 

hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; 

gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven.

FILIPPENZEN 3:9     En in Hem 

gevonden worde, niet hebbende mijn 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar 

die door het geloof van Christus is, 

namelijk de rechtvaardigheid, die uit God 

is door het geloof;

HEBREËN 2:12     Zeggende: Ik zal Uw 

naam Mijn broederen verkondigen; in het 

midden der 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 hen te zamen 

beschaamd en schaamrood worden, die 

mijn ziel zoeken, om die te vernielen; laat 

hen achterwaarts gedreven worden, en te 

schande worden, die lust hebben aan mijn 

kwaad.

JOHANNES 18:6     Als Hij dan tot hen zeide: 

Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en 

vielen ter aarde.

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 

van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, 

en zijn naam vergaan  

7  En zo iemand van hen komt, om mij 

te zien, hij spreekt valsheid; zijn hart 

vergadert zich onrecht; gaat hij uit naar 

buiten, hij spreekt er van.
 

8  Al mijn haters mompelen te zamen tegen 

mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij 

kwaad is, zeggende:

9  Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, 

 die nederligt, zal niet weder opstaan.

10  Zelfs de man mijns vredes, op welken ik 

vertrouwde, die mijn brood at, heeft de 

verzenen tegen mij grotelijks verheven.

psalm 40 psalm 41
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MATTHÉÜS 26:20     En als het avond 

geworden was, zat Hij aan met de 

twaalven.

21  En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik 

zeg u, dat een van u, Mij zal verraden.

22  En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, 

begon een iegelijk van hen tot Hem te 

zeggen: Ben ik het, Heere?

23  En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand 

met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij 

verraden.

24  De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk 

van Hem geschreven is; maar wee dien 

mens, door welken de Zoon des mensen 

verraden wordt; het ware hem goed, zo die 

mens niet geboren was geweest.

25  En Judas, die Hem verried, antwoordde 

en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot 

hem: Gij hebt het gezegd.

LUKAS 11:53     En als Hij deze dingen tot hen 

zeide, begonnen de Schriftgeleerden en 

Farizeën hard aan te houden, en Hem van 

vele dingen te doen spreken; 

54 Hem lagen leggende, en zoekende iets 

uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem 

beschuldigen mochten.

LUKAS 20:20     En zij namen Hem waar, 

en zonden verspieders uit, die zichzelven 

veinsden rechtvaardig te zijn; opdat zij 

Hem in Zijn rede vangen mochten, om 

Hem aan de heerschappij en de macht des 

stadhouders over te leveren.

LUKAS 22:47     En als Hij nog sprak, ziet 

daar een schare; en een van de twaalven, 

die genaamd was Judas, ging hun voor, en 

kwam bij Jezus, om Hem te kussen.

48 En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij 

den Zoon des mensen met een kus?

JOHANNES 13:18     Ik zeg niet van u allen: 

Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit 

geschiedt, opdat de Schrift vervuld worde: 

Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij 

zijn verzenen opgeheven.

19  Van nu zeg Ik het ulieden, eer het 

geschied is, opdat, wanneer het geschied 

zal zijn, gij geloven moogt, dat Ik het ben.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde.

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

F11  Het lijden van de Messias.

PSALM 42:8     De afgrond roept tot den 

afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; 

al Uw baren en Uw golven zijn over mij 

heengegaan.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de 

straf, die ons den vrede aanbrengt, was 

op Hem, en door Zijn striemen is ons 

genezing geworden.

JESAJA 53:10     Doch het behaagde den 

HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft 

Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 

Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; 
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en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

MATTHÉÜS 27:46     En omtrent de 

negende ure riep Jezus met een grote 

stem zeggende: ELI, ELI, LAMA 

SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn 

God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

LUKAS 22:44     En in zwaren strijd zijnde, 

bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd 

gelijk grote droppelen bloeds, die op de 

aarde afliepen.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, Die 

Hem uit den dood kon verlossen, met sterke 

roeping en tranen geofferd hebbende, en 

verhoord zijnde uit de vreze.

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, dat die mij leiden; dat zij mij 

brengen tot den berg Uwer heiligheid, en 

tot Uw woningen;

JESAJA 9:1     Het volk, dat in duisternis 

wandelt, zal een groot licht zien; degenen, 

die wonen in het land van de schaduw des 

doods, over dezelve zal een licht schijnen.

JESAJA 49:6     Verder zeide Hij: Het is te 

gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, 

om op te richten de stammen van Jakob, 

en om weder te brengen de bewaarden in 

Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht 

der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan 

het einde der aarde.

JOHANNES 1:4     In Hetzelve was het Leven, 

en het Leven was het Licht der mensen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

is door Jezus Christus geworden.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

JOHANNES 9:5     Zolang Ik in de wereld 

ben, zo ben Ik het Licht der wereld.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zeide tot 

hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij 

ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, 

opdat de duisternis u niet bevange. En die 

in de duisternis wandelt, weet niet, waar 

hij heengaat.

36  Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in 

het Licht, opdat gij kinderen des Lichts 

moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en 

weggaande verborg Hij Zich van hen.

JOHANNES 12:46     Ik ben een Licht, in de 

wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in 

Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.
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JOHANNES 14:6     Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 

Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

JOHANNES 16:13     Maar wanneer Die zal 

gekomen zijn, namelijk de Geest der 

waarheid, Hij zal u in al de waarheid 

leiden; want Hij zal van Zichzelven 

niet spreken, maar zo wat Hij zal 

gehoord hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

1 JOHANNES 1:5     En dit is de verkondiging, 

die wij van Hem gehoord hebben, en wij u 

verkondigen, dat God een Licht is, en gans 

geen duisternis in Hem is.

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

B12  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 geeft een goede 

rede op; ik zegge mijn gedichten uit van 

een Koning; mijn tong is een pen eens 

vaardigen schrijvers.

3  Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; 

genade is uitgestort in Uw lippen; daarom 

heeft U God gezegend in eeuwigheid.

LUKAS 2:40     En het Kindeken wies op, en 

werd gesterkt in den geest, en vervuld met 

wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

LUKAS 2:52     En Jezus nam toe in wijsheid, en 

in grootte, en in genade bij God en de mensen.

LUKAS 4:21     En Hij begon tot hen te zeggen: 

Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

22 En zij gaven Hem allen getuigenis, en 

verwonderden zich over de aangename 

woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; 

en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:16      En uit Zijn volheid 

hebben wij allen ontvangen, ook genade 

voor genade.

17 Want de wet is door Mozes gegeven, 

 de genade en de waarheid is door Jezus 

Christus geworden.

HANDELINGEN 15:11     Maar wij geloven, door 

de genade van den Heere Jezus Christus, 

zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

ROMEINEN 3:24     En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door 

 de verlossing, die in Christus Jezus is;

ROMEINEN 5:15     Doch niet, gelijk de 

misdaad, alzo is ook de genadegift, want 

indien, door de misdaad van een, velen 

gestorven zijn, zo is veel meer de genade 

Gods, en de gave door de genade, die 

daar is van een mens Jezus Christus, 

overvloedig geweest over velen.

1 KORINTHE 15:10     Doch door de genade 

Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, 

die aan mij bewezen is, is niet ijdel 

geweest, maar ik heb overvloediger 
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gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar 

de genade Gods, Die met mij is.

2 KORINTHE 1:15     En op dit betrouwen 

wilde ik te voren tot u komen, opdat gij 

een tweede genade zoudt hebben;

2 KORINTHE 12:9     En Hij heeft tot mij 

gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn 

kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik 

dan veel liever roemen in mijn zwakheden, 

opdat de kracht van Christus in mij wone.

ÉFEZE 2:8     Want uit genade zijt gij zalig 

geworden door het geloof; en dat niet uit 

u, het is Gods gave;

TITUS 2:11     Want de zaligmakende genade 

Gods is verschenen aan alle mensen.

HEBREËN 2:9     Maar wij zien Jezus met 

heerlijkheid en eer gekroond, Die een 

weinig minder dan de engelen geworden 

was, vanwege het lijden des doods, opdat 

Hij door de genade Gods voor allen den 

dood smaken zou.

JAKOBUS 4:6     Ja, Hij geeft meerdere 

genade. Daarom zegt de Schrift: God 

wederstaat de hovaardigen, maar den 

nederigen geeft Hij genade.

OPENBARING 22:21     De genade van onzen 

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! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.

 5 En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, 

op het woord der waarheid en 

rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw 

rechterhand zal U vreselijke dingen leren.

ZEFÁNJA 2:3     Zoekt den HEERE, alle 

gij zachtmoedigen des lands, die Zijn 

recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt 

zachtmoedigheid, misschien zult gij 

verborgen worden in den dag van den 

toorn des HEEREN.

MATTHÉÜS 11:29     Neemt Mijn juk op u, en leert 

van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van 

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

 MATTHÉÜS 21:5     Zegt der dochter Sions: 

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen, 

zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

JOHANNES 17:17     Heilig ze in Uw 

waarheid; Uw woord is de waarheid.

2 KORINTHE 10:1     Voorts ik Paulus 

zelf bid u, door de zachtmoedigheid 

en goedertierenheid van Christus, die, 

tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder 

u, maar afwezend stout ben tegen u;
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GALATEN 5:22     Maar de vrucht des Geestes 

is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid.

ÉFEZE 4:2     Met alle ootmoedigheid en 

zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, 

verdragende elkander in liefde;

KOLOSSENZEN 3:12     Zo doet dan aan, als 

uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, 

de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, 

goedertierenheid, ootmoedigheid, 

zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

1 TIMOTHEÜS 6:11     Maar gij, o mens 

Gods, vlied deze dingen; en jaag naar 

gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, 

lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

HEBREËN 4:12     Want het Woord Gods is 

levend en krachtig, en scherpsnijdender 

dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat 

door tot de verdeling der ziel, en des 

geestes, en der samenvoegselen, en des 

mergs, en is een oordeler der gedachten en 

der overleggingen des harten.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de 

zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

in gerechtigheid.

12  En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, 

en op Zijn hoofd waren vele koninklijke 

hoeden; en Hij had een naam geschreven, 

die niemand wist, dan Hij Zelf. 

13  En Hij was bekleed met een kleed, dat met 

bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 

genoemd het Woord Gods. 

14  En de heirlegers in den hemel volgden 

Hem op witte paarden, gekleed met wit 

 en rein fijn lijnwaad. 

15  En uit Zijn mond ging een scherp 

zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen 

slaan zou. En Hij zal hen hoeden met 

een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns 

 en der gramschap des almachtigen Gods.

OPENBARING 19:21     En de overigen 

werden gedood met het zwaard Desgenen, 

Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn 

mond ging; en al de vogelen werden 

verzadigd van 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; volken 

zullen onder U vallen; zij treffen in het hart 

van des Konings vijanden.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 
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in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

HANDELINGEN 4:4     En velen van degenen, 

die het woord gehoord hadden, geloofden; 

en het getal der mannen werd omtrent vijf 

duizend.

2 KORINTHE 10:3     Want wandelende 

 in het vlees, voeren wij den krijg niet 

 naar het vlees;

4  Want de wapenen van onzen krijg zijn 

 niet vleselijk, maar krachtig door God, 

 tot nederwerping der sterkten;

5  Dewijl wij de overleggingen ter 

nederwerpen, en alle hoogte, die zich 

verheft tegen de kennis van God, en 

alle gedachte gevangen leiden tot de 

gehoorzaamheid van Christus;

HEBREËN 4:12     Want het Woord Gods is 

levend en krachtig, en scherpsnijdender 

dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat 

door tot de verdeling der ziel, en des 

geestes, en der samenvoegselen, en des 

mergs, en is een oordeler der gedachten en 

der overleggingen des harten.

13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor 

Hem; maar alle dingen zijn naakt en 

geopend voor de ogen Desgenen, met 

Welken wij te doen hebben.

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! is 

eeuwiglijk en altoos; de scepter 

Uws Koninkrijks is een scepter der 

rechtmatigheid.

8  Gij hebt gerechtigheid lief, en haat 

goddeloosheid; daarom heeft U, o God! 

Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven 

Uw medegenoten.

MATTHÉÜS 3:15     Maar Jezus, antwoordende, 

zeide tot hem: Laat nu af; want aldus 

betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. 

Toen liet hij van Hem af.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 1:1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, 

 en het Woord was God.

HANDELINGEN 10:37     Gijlieden weet de 

zaak, die geschied is door geheel Judea, 

beginnende van Galilea, na den doop, 

welken Johannes gepredikt heeft;

38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem 

God gezalfd heeft met den Heiligen Geest 

en met kracht; Welke het land doorgegaan 

is, goeddoende, en genezende allen, die 
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van den duivel overweldigd waren; want 

God was met Hem.

HEBREËN 1:8     Maar tot den Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; 

de schepter Uws koninkrijks is een rechte 

schepter.

9  Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en 

ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, 

 o God! Uw God gezalfd met olie der 

vreugde boven Uw medegenoten.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, 

onnozel, onbesmet, afgescheiden van 

de zondaren, en hoger dan de hemelen 

geworden;

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     Dochters van koningen zijn 

onder Uw kostelijke staatsdochteren; de 

Koningin staat aan Uw rechterhand, 

 in het fijnste goud van Ofir.

14  Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt 

inwendig; haar kleding is van gouden 

borduursel. 

15  In gestikte klederen zal zij tot den Koning 

geleid worden; de jonge dochteren, die 

achter haar zijn, haar medegezellinnen, 

zullen tot u gebracht worden. 

16 Zij zullen geleid worden met alle 

blijdschap en verheuging; zij zullen 

ingaan in des Konings paleis.

HOOGLIED 1:4     Trek mij, wij zullen U 

nalopen! De Koning heeft mij gebracht 

in Zijn binnenkameren; wij zullen ons 

verheugen en in U verblijden; wij zullen 

Uw uitnemende liefde vermelden, meer 

dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

HOOGLIED 2:10     Mijn Liefste antwoordt, 

en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, 

 Mijn schone, en kom!

HOOGLIED  6:2     Mijn Liefste is afgegaan 

in Zijn hof, tot de specerijbedden, om te 

weiden in de hoven, en om de lelien te 

verzamelen.

3  Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste 

 is mijn, Die onder de lelien weidt.

JESAJA 61:10     Ik ben zeer vrolijk in den 

HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 

God, want Hij heeft mij bekleed met 

de klederen des heils, den mantel der 

gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; 

gelijk een bruidegom zich met priesterlijk 

sieraad versiert, en als een bruid zich 

versiert met haar gereedschap.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil, dat waar 

Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.

2 KORINTHE 11:2     Want ik ben ijverig over 

u met een ijver Gods; want ik heb ulieden 

toebereid, om u als een reine maagd aan 

een man voor te stellen, namelijk aan 

Christus.
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1 THESSALONICENSEN 4:17     Daarna wij, 

die levend overgebleven zijn, zullen te 

zamen met hen opgenomen worden in de 

wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; 

en alzo zullen wij altijd met den Heere 

wezen.

2 THESSALONICENSEN 1:10     Wanneer 

Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te 

worden in Zijn heiligen, en wonderbaar 

te worden in allen, die geloven (overmits 

onze getuigenis onder u is geloofd 

geworden) in dien dag.

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn 

wij kinderen Gods, en het is nog niet 

geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar 

 wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, 

wij Hem zullen gelijk wezen; want wij 

zullen Hem zien, gelijk Hij is.

OPENBARING 3:5     Die overwint, die zal 

bekleed worden met witte klederen; en 

Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit 

het boek des levens, en Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij voor 

den troon van God, en dienen Hem dag en 

nacht in Zijn tempel; en Die op den troon 

zit, zal hen overschaduwen. 

16  Zij zullen niet meer hongeren, en zullen 

niet meer dorsten, en de zon zal op hen 

niet vallen, noch enige hitte. 

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.

OPENBARING 19:7     Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 

geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, 

en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 

8  En haar is gegeven, dat zij bekleed worde 

met rein en blinkend fijn lijnwaad; 

 want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardig-

makingen der 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     In plaats van Uw vaderen 

zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot 

vorsten zetten over de ganse aarde.

18 Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk 

geslacht tot geslacht; daarom zullen U de 

volken loven eeuwiglijk en altoos.

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zeide tot 

hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer 

de Zoon des mensen zal gezeten zijn op 

den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook 

zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 

twaalf geslachten Israëls.

29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of 

broeders, of zusters, of vader, of moeder, 

of vrouw, of kinderen, of akkers, om 

Mijns Naams wil, die zal honderdvoud 

ontvangen, en het eeuwige leven beerven.

MATTHÉÜS 26:13     Voorwaar zeg Ik u: 

Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden 

in de gehele wereld, daar zal ook tot 
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haar gedachtenis gesproken worden van 

hetgeen zij gedaan heeft.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

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;

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en 

taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot 

koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op 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 der rivier zullen 

verblijden de stad Gods, het heiligdom der 

woningen des Allerhoogsten.

6  God is in het midden van haar, zij zal 

niet wankelen; God zal haar helpen in het 

aanbreken van den morgenstond. 

7  De heidenen raasden, de koninkrijken 

bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de 

aarde versmolt. 

8  De HEERE der heirscharen is met ons; de 

God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. 

9  Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, 

Die verwoestingen op aarde aanricht. 

10  Die de oorlogen doet ophouden tot aan het 

einde der aarde, den boog verbreekt, en de 

spies aan twee slaat, de wagenen met vuur 

verbrandt. 

11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal 

verhoogd worden onder de heidenen, Ik 

zal verhoogd worden op de aarde. 

12  De HEERE der heirscharen is met ons; de 

God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

JESAJA 2:4     En Hij zal rechten onder de 

heidenen, en bestraffen vele volken; en zij 

zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en 

hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal 

tegen het andere volk geen zwaard opheffen, 

en zij zullen geen oorlog meer leren.

MICHA 4:3     En Hij zal onder grote volken 

richten, en machtige heidenen straffen, tot 

verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan 

tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; 

het ene volk zal tegen het andere volk geen 

zwaard opheffen, en zij zullen den krijg 

niet meer leren. 

4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn 

wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er 

zal niemand zijn, die ze verschrikke; want 

de mond des HEEREN der heirscharen 

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

dochter Zions; want ziet, Ik kom, en ik zal in 

het midden van u wonen, spreekt de HEERE.

JOHANNES 3:14     En gelijk Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet 

de Zoon des mensen verhoogd worden;

JOHANNES 12:32     En Ik, zo wanneer Ik van 

de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen 

tot Mij trekken.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt 

over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 

hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen;

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

HANDELINGEN 5:31     Deze heeft God 

door Zijn rechter hand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven 

bekering en vergeving der zonden.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het 

gezang van Mozes, den dienstknecht 

Gods, en het gezang des Lams, zeggende: 

Groot en wonderlijk zijn Uw werken, 

Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig 

en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning 

der heiligen!

4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt 

alleen heilig; want alle volken zullen 

komen, en voor 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     Al gij volken, klapt in de 

hand; juicht Gode met een stem van 

vreugdegezang.

 3  Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, 

een groot Koning over de ganse aarde.

 4  Hij brengt de volken onder ons, en de 

natien onder onze voeten.

 5  Hij verkiest voor ons onze erfenis, de 

heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft 

liefgehad. Sela.

 6  God vaart op met gejuich, de HEERE met 

geklank der bazuin.

 7  Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt 

onzen Koning, psalmzingt!

8 Want God is een Koning der ganse aarde; 

psalmzingt met een onderwijzing!

 9  God regeert over de heidenen; God zit op 

den troon Zijner heiligheid. 

 10 De edelen der volken zijn verzameld tot het volk 

van den God van Abraham; want de schilden 

der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven!

LUKAS 24:50     En Hij leidde hen buiten tot 

aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, 

zegende Hij hen.
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51  En het geschiedde, als Hij hen zegende, 

dat Hij van hen scheidde, en werd 

opgenomen in den hemel.

52  En zij aanbaden Hem, en keerden weder 

naar Jeruzalem met grote blijdschap.

53  En zij waren allen tijd in den tempel, 

lovende en dankende God. Amen.

HANDELINGEN 1:6     Zij dan, die 

samengekomen waren, vraagden Hem, 

zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan 

Israël het Koninkrijk wederoprichten?

 7  En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, 

te weten de tijden of gelegenheden, die de 

Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

 8  Maar gij zult ontvangen de kracht des 

Heiligen Geestes, Die over u komen 

zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te 

Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, 

en tot aan het uiterste der aarde.

 9  En als Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen, daar zij het zagen, en een 

wolk nam Hem weg van hun ogen.

10 En alzo zij hun ogen naar den hemel 

hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee 

mannen stonden bij hen in witte kleding;

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, 

wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in 

den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij 

Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

ÉFEZE 4:8     Daarom zegt Hij: Als Hij 

opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de 

gevangenis gevangen genomen, en heeft 

den mensen gaven gegeven. 

9  Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan 

dat Hij ook eerst is nedergedaald in de 

nederste delen der aarde? 

10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die 

opgevaren is verre boven al de hemelen, 

opdat Hij alle dingen vervullen zou.

1 TIMOTHEÜS 3:16     En buiten allen twijfel, 

de verborgenheid der godzaligheid is 

groot; God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in den Geest, is gezien 

van de engelen, is gepredikt onder de 

heidenen, is geloofd in de wereld, is 

opgenomen in heerlijkheid.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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 van 

het geweld des grafs verlossen, want Hij 

zal mij opnemen. Sela.

JOHANNES 20:11     En Maria stond buiten 

bij het graf, wenende. Als zij dan weende, 

bukte zij in het graf; 12 En zag twee 

engelen in witte klederen zitten, een aan 

het hoofd, en een aan de voeten, waar het 

lichaam van Jezus gelegen had. 

JOHANNES 20:15     Jezus zeide tot haar: 

Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? 
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 Zij, menende, dat het de hovenier was, 

zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg 

gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem 

gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. 

16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich 

omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, 

hetwelk is gezegd, Meester.

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.

HANDELINGEN 2:27     Want Gij zult mijn 

ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw 

Heilige over geven, om verderving te zien.

HANDELINGEN 13:35     Waarom hij ook in 

een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige 

niet over geven, om verderving te zien.

HANDELINGEN 26:23     Namelijk dat de 

Christus lijden moest, en dat Hij, de 

Eerste uit de opstanding der doden zijnde, 

een licht zou verkondigen dezen volke, 

 en den 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 volkomenheid der 

schoonheid, verschijnt God blinkende. 

3  Onze God zal komen en zal niet zwijgen; 

een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, 

en rondom Hem zal het zeer stormen. 

4  Hij zal roepen tot den hemel van boven, en 

tot de aarde, om Zijn volk te richten. 

5  Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die 

Mijn verbond maken met offerande! 

6  En de hemelen verkondigen Zijn gerechtig-

heid; want God Zelf is Rechter. Sela.

PSALM 97:6     De hemelen verkondigen Zijn 

gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.

JESAJA 12:6     Juich en zing vrolijk, gij 

inwoners van Sion! want de Heilige Israëls 

is groot in het midden van u.

JESAJA 33:22     Want de HEERE is onze Rechter, 

de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is 

onze Koning. Hij zal ons behouden.

MATTHÉÜS 24:31     En Hij zal Zijn engelen 

uitzenden met een bazuin van groot 

geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenvergaderen uit de vier winden, van 

het ene uiterste der hemelen tot het andere 

uiterste derzelve.

JOHANNES 12:48     Die Mij verwerpt, en 

Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem 

oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, 

dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

HANDELINGEN 17:31     Daarom dat Hij 

een dag gesteld heeft, op welken Hij 

den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 

doden opgewekt heeft.

ROMEINEN 2:5     Maar naar uw hardigheid, 

en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven 
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toorn als een schat, in den dag des toorns, 

en der openbaring van het rechtvaardig 

oordeel Gods.

ROMEINEN 2:16     In den dag wanneer God 

de verborgene dingen der mensen zal 

oordelen door Jezus Christus, naar mijn 

Evangelie.

1 THESSALONICENSEN 4:16     Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem des archangels, en met de bazuin 

Gods nederdalen van den hemel; en die in 

Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, 

zullen te zamen met hen opgenomen 

worden in de wolken, den Heere tegemoet, 

in de lucht; en alzo zullen wij altijd met 

den Heere wezen.

2 TIMOTHEÜS 4:1     Ik betuig dan voor 

God en den Heere Jezus Christus, Die de 

levenden en doden oordelen zal in Zijn 

verschijning en in Zijn Koninkrijk:

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de 

vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten der 

volmaakte rechtvaardigen; 

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, 

Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere 

dingen spreekt dan Abel. 

25  Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet 

verwerpt; want indien dezen niet zijn 

ontvloden, die dengene verwierpen, welke op 

aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer 

zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien 

afkeren, Die van de hemelen is; 

26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar 

nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog 

eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de 

aarde, maar ook den hemel.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor U aanbidden; want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 16:5     En ik hoorde den engel 

der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, 

Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, 

dat Gij dit geoordeeld hebt; 

6  Dewijl zij het bloed der heiligen, en der 

profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun 

ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn 

het waardig. 

7  En ik hoorde een anderen van het 

altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige 

God! Uwe oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig.

OPENBARING 19:2     Want Zijn oordelen 

zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl 

Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de 

aarde verdorven heeft met haar hoererij, 

en Hij het bloed Zijner dienaren van haar 

hand gewroken heeft.

OPENBARING 22:20     Die deze dingen 

getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. 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 offeranden Gods zijn een 

gebroken geest; een gebroken en verslagen 

hart zult Gij, o God! niet verachten.

JESAJA 57:15     Want alzo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de 

hoogte en in het heilige, en bij dien, die 

van een verbrijzelden en nederigen geest 

is, opdat Ik levend make den geest der 

nederigen, en opdat Ik levend make het 

hart der verbrijzelden.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest; want hunner is het Koninkrijk der 

hemelen.

MARKUS 12:33     En Hem lief te hebben uit 

geheel het hart, en uit geheel het verstand, 

en uit geheel de ziel, en uit geheel de 

kracht; en den naaste lief te hebben als 

zichzelven, is meer dan al de brandofferen 

en de slachtofferen.

LUKAS 15:10     Alzo, zeg Ik ulieden, is er 

blijdschap voor de engelen Gods over 

 een zondaar, die zich bekeert.

LUKAS 18:11     De Farizeer, staande, bad dit 

bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik 

niet ben gelijk de andere mensen, rovers, 

onrechtvaardigen, overspelers; of ook 

gelijk deze tollenaar. 

12  Ik vast tweemaal per week; ik geef

 tienden van alles, wat ik bezit.

13 En de tollenaar, van verre staande, wilde 

ook zelfs de ogen niet opheffen naar den 

hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: 

O God! wees mij zondaar genadig! 

14  Ik zeg ulieden: Deze ging af 

gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; 

want een ieder, die zichzelven verhoogt, 

zal vernederd worden, en die zichzelven 

vernedert, zal verhoogd worden.

ROMEINEN 12:1     Ik bid u dan, broeders, 

door de ontfermingen Gods, dat gij uw 

lichamen stelt tot een levende, heilige en 

Gode welbehagelijke offerande, welke is 

 uw redelijke godsdienst.

1 PETRUS 2:5     Zo wordt gij ook zelven, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterdom, om 

geestelijke offeranden op te offeren, die 

Gode aangenaam 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 verlossingen 

uit Sion kwamen! Als God de gevangenen 

Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal 

zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd 

zijn.

JESAJA 59:20     En er zal een Verlosser tot 

Sion komen, namelijk voor hen, die zich 

bekeren van de overtreding in Jakob, 

spreekt de HEERE.
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MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden.

LUKAS 1:68     Geloofd zij de Heere, de 

God Israëls, want Hij heeft bezocht, en 

verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

 LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; 

om te prediken het aangename jaar des 

Heeren.

LUKAS 21:28     Als nu deze dingen beginnen 

te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw 

hoofden opwaarts, omdat uw verlossing 

nabij is.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 9:12     Noch door het bloed der 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

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 smart in het 

binnenste van mij, en verschrikkingen des 

doods zijn op mij gevallen.

 6  Vrees en beving komt mij aan, en gruwen 

overdekt mij;

 

13 Want het is geen vijand, die mij hoont, 

anders zou ik het hebben gedragen; 

 het is mijn hater niet, die zich tegen mij 

groot maakt, anders zou ik mij voor hem 

verborgen hebben.

14 Maar gij zijt het, o mens, als van mijn 

waardigheid, mijn leidsman en mijn 

bekende!

15 Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk 

raadpleegden; wij wandelden in 

gezelschap ten huize Gods.

MATTHÉÜS 26:31     Toen zeide Jezus tot 

hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd 

worden in dezen nacht; want er is 

geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de 

schapen der kudde zullen verstrooid worden.

32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, 

 zal Ik u voorgaan naar Galilea.

33 Doch Petrus, antwoordende, zeide tot 

Hem: Al werden zij ook allen aan U 

geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd 

worden.

34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, 

dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan 

gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult 

verloochenen.

35 Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook 

met U sterven, zo zal ik U geenszins 

verloochenen! Desgelijks zeiden ook 

 al de discipelen.
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36 Toen ging Jezus met hen in een plaats 

genaamd Gethsemane, en zeide tot 

de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik 

heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 

37 En met Zich nemende Petrus, en de twee 

zonen van Zebedeus, begon Hij droevig 

 en zeer beangst te worden. 

38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel 

bedroefd tot den dood toe; blijft hier en 

waakt met Mij.

JOHANNES 13:21     Jezus, deze dingen 

gezegd hebbende, werd ontroerd in den 

geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden 

Mij zal verraden.

JOHANNES 13:27     En na de bete, toen voer 

de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: 

Wat gij doet, doe het haastelijk.

JOHANNES 13:37     Petrus zeide tot Hem: 

Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? 

Ik zal mijn leven voor U zetten.

38  Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven 

voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij 

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     Gij zult dagen tot des konings 

dagen toedoen; zijn jaren zullen zijn als 

van geslacht tot geslacht;

8 Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht 

zitten; bereid goedertierenheid en 

waarheid, dat zij hem behoeden.

2 SAMUËL 7:16     Doch uw huis zal 

bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in 

eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel 

zal vast zijn tot in eeuwigheid.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

 bij God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een 

Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

ingegaan in het heiligdom, dat met 

handen gemaakt is, hetwelk is een 

tegenbeeld van het ware, maar in den 

hemel zelven, om nu te verschijnen voor 

het aangezicht van God voor ons;

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

F03 De Messias zal worden verworpen.

PSALM 62:4     Hoe lang zult gijlieden kwaad 

aanstichten tegen een man? Gij allen 

zult gedood worden; gij zult zijn als een 

ingebogen wand, een aangestoten muur. 
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5  Zij raadslagen slechts, om hem van zijn 

hoogheid te verstoten; zij hebben behagen 

in leugen; met hun mond zegenen zij; 

maar met hun binnenste vloeken zij. Sela.

PSALM 2:1     Waarom woeden de heidenen, 

en bedenken de volken ijdelheid? 

2  De koningen der aarde stellen zich op, en 

de vorsten beraadslagen te zamen tegen 

den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, 

zeggende: 

3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun 

touwen van ons werpen.                 

MATTHÉÜS 26:3     Toen vergaderden de 

overpriesters en de Schriftgeleerden, en 

de ouderlingen des volks, in de zaal des 

hogepriesters, die genaamd was Kajafas; 

4  En zij beraadslaagden te zamen, dat zij 

Jezus met listigheid vangen en doden 

zouden.

MATTHÉÜS 27:1     Als het nu morgenstond 

geworden was, hebben al de overpriesters 

en de ouderlingen des volks te zamen raad 

genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden 

zouden.

JOHANNES 11:49     En een uit hen, namelijk 

Kajafas, die deszelven jaars hogepriester 

was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;

50  En gij overlegt niet, dat het ons nut is, 

dat een mens sterve voor het volk, en het 

gehele volk niet verloren ga. 

51  En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, 

zijnde hogepriester deszelven jaars, 

profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor 

het volk;

HANDELINGEN 4:25     Die door den mond 

van David Uw knecht, gezegd hebt: 

Waarom woeden de heidenen, en hebben 

de volken ijdele dingen bedacht? 

26 De koningen der aarde zijn te zamen 

opgestaan, en de oversten zijn 

bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen 

Zijn Gezalfde. 

27 Want in der waarheid zijn vergaderd tegen 

Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd 

hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, 

met de heidenen en de volken Israëls; 

28 Om te doen al wat Uw hand en Uw raad 

 te voren bepaald had, dat geschieden zou.

Zie: Matthéüs 2:14-16.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

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

alle vlees komen.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden.

PSALM 86:9     Al de heidenen, Heere! die 

Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen 

zich voor Uw aanschijn nederbuigen, 

 en Uw Naam eren.

JESAJA 66:23     En het zal geschieden, dat 

van de ene nieuwe maan tot de andere, en 

van den enen sabbat tot den anderen, alle 

vlees komen zal om aan te bidden voor 

Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
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LUKAS 11:9     En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal 

gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; 

klopt, en u zal opengedaan worden.

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; 

en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien 

zal opengedaan worden.

 JOHANNES 12:32     En Ik, zo wanneer Ik 

van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen 

allen tot Mij trekken.

1 JOHANNES 5:14     En dit is de vrijmoedig-

heid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets 

bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

15  En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, 

wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij 

de beden verkrijgen, die wij van Hem 

gebeden hebben.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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 den 

opperzangmeester, op de Neginoth. 

2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij 

doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 

3  Opdat men op de aarde Uw weg kenne, 

onder alle heidenen Uw heil. 

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

volken, altemaal, zullen U loven. 

5  De natien zullen zich verblijden en 

juichen, omdat Gij de volken zult richten 

in rechtmatigheid; en de natien op de 

aarde die zult Gij leiden. Sela. 

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

volken, altemaal, zullen U loven. 

7  De aarde geeft haar gewas; God, onze God, 

zal ons zegenen. 

8  God zal ons zegenen; en alle einden der 

aarde zullen Hem vrezen.

JESAJA 2:2     En het zal geschieden in het 

laatste der dagen, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven 

worden boven de heuvelen, en tot 

denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

 3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: 

Komt, laat ons opgaan tot den berg des 

HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, 

opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat 

wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord 

uit Jeruzalem. 

4  En Hij zal rechten onder de heidenen, 

 en bestraffen vele volken; en zij zullen 

hun zwaarden slaan tot spaden, en hun 

spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen 

het andere volk geen zwaard opheffen, 

 en zij zullen geen oorlog meer leren.

DANIËL 7:14     En Hem werd gegeven 

heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, 

 dat Hem alle volken, natien en tongen eren 

zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige 

heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn 

Koninkrijk zal niet verdorven worden.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: 
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 De koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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 den opperzangmeester. 

2 God zal opstaan, Zijn vijanden zullen 

verstrooid worden, en Zijn haters zullen 

van Zijn aangezicht vlieden.

3  Gij zult hen verdrijven, gelijk rook 

verdreven wordt; gelijk was voor het vuur 

smelt, zullen de goddelozen vergaan van 

Gods aangezicht. 

4  Maar de rechtvaardigen zullen zich 

verblijden; zij zullen van vreugde 

opspringen voor Gods aangezicht, en van 

blijdschap vrolijk zijn. 

5  Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam; hoogt 

de wegen voor Dien, Die in de vlakke 

velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; 

en springt op van vreugde voor Zijn 

aangezicht. 

2 THESSALONICENSEN 1:8     Met 

vlammend vuur wraak doende over degenen, 

die God niet kennen, en over degenen, 

die het Evangelie van onzen Heere Jezus 

Christus niet gehoorzaam zijn.

9  Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig 

verderf, van het aangezicht des Heeren, 

 en van de heerlijkheid Zijner sterkte,

OPENBARING 18:20     Bedrijft vreugde over 

haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, 

en gij profeten, want God heeft uw oordeel 

aan haar geoordeeld.

OPENBARING 19:7     Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 

geven; want de bruiloft des Lams is 

gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve 

bereid.

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     Gij zijt opgevaren in de 

hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk 

gevoerd; Gij hebt gaven genomen om 

uit te delen onder de mensen; ja, ook de 

wederhorigen om bij U te wonen, 

 o HEERE God!

MARKUS 16:19     De Heere dan, nadat Hij 

tot hen gesproken had, is opgenomen in 

den hemel, en is gezeten aan de rechter 

hand Gods.

LUKAS 24:51     En het geschiedde, als Hij 

hen zegende, dat Hij van hen scheidde, 

 en werd opgenomen in den hemel.

JOHANNES 7:39     (En dit zeide Hij van den 

Geest, Denwelken ontvangen zouden, die 

in Hem geloven; want de Heilige Geest 
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was nog niet, overmits Jezus nog niet 

verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 1:2     Tot op den dag, in 

welken Hij opgenomen is, nadat Hij door 

den Heiligen Geest aan de apostelen, die 

Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

HANDELINGEN 1:8    Maar gij zult ontvangen 

de kracht des Heiligen Geestes, Die over u 

komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, 

zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en 

Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen, daar zij het zagen, en een 

wolk nam Hem weg van hun ogen.

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in de 

laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 

en uw dochters zullen profeteren, en uw 

jongelingen zullen gezichten zien, en uw 

ouden zullen dromen dromen. 

18 En ook op Mijn dienstknechten, en op 

Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 

profeteren.

ROMEINEN 12:6     Hebbende nu 

verscheidene gaven, naar de genade, 

 die ons gegeven is,

7  Zo laat ons die gaven besteden, hetzij 

profetie, naar de mate des geloofs; hetzij 

bediening, in het bedienen; hetzij die leert, 

in het leren;

ÉFEZE 1:3     Gezegend zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

ons gezegend heeft met alle geestelijke 

zegening in den hemel in Christus.

ÉFEZE 4:8     Daarom zegt Hij: Als Hij 

opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de 

gevangenis gevangen genomen, en heeft 

den mensen gaven gegeven.

9  Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan 

dat Hij ook eerst is nedergedaald in de 

nederste delen der aarde?

HEBREËN 4:14     Dewijl wij dan een 

groten Hogepriester hebben, Die door de 

hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, 

den Zoon van God, zo laat ons deze 

belijdenis vasthouden.

HEBREËN 6:20     Daar de Voorloper 

voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, 

naar de ordening van Melchizedek, een 

Hogepriester geworden zijnde in der 

eeuwigheid.

HEBREËN 8:1     De hoofdsom nu der dingen, 

waarvan wij spreken, is, dat wij hebben 

zodanigen Hogepriester, Die gezeten is 

aan de rechter hand van den troon der 

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     Die mij zonder oorzaak haten, 

zijn meer dan de haren mijns hoofds; 

die mij zoeken te vernielen, die mij om 

valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig 

geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik 

alsdan wedergeven.
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JOHANNES 15:25     Maar dit geschiedt, opdat 

het woord vervuld worde, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben mij zonder 

oorzaak gehaat.

JOHANNES 19:4     Pilatus dan kwam 

wederom uit, en zeide tot hen: Ziet, ik 

breng Hem tot ulieden uit, opdat gij wetet, 

dat ik in Hem geen schuld vinde.

2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.

1 PETRUS 2:22     Die geen zonde gedaan 

heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond 

gevonden;

1 PETRUS 2:24     Die Zelf onze zonden in 

Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; 

opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, 

der gerechtigheid leven zouden; door 

Wiens striemen gij genezen zijt.

1 PETRUS 3:18     Want Christus heeft 

ook eens voor de zonden geleden, Hij 

rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, 

opdat Hij ons tot God zou brengen; Die 

wel is gedood in het vlees, maar levend 

gemaakt door den 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 om Uwentwil draag 

ik versmaadheid; schande heeft mijn 

aangezicht bedekt.

9  Ik ben mijn broederen vreemd geworden, 

en onbekend aan mijner moeders 

kinderen.

10  Want de ijver van Uw huis heeft mij 

verteerd; en de smaadheden dergenen, die 

U smaden, zijn op mij gevallen.

MATTHÉÜS 26:48     En die Hem verried, 

had hun een teken gegeven, zeggende: 

Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt 

Hem. 

49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: 

Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.

50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe 

zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en 

sloegen de handen aan Jezus en grepen 

Hem.

MATTHÉÜS 26:56     Doch dit alles is 

geschied, opdat de Schriften der profeten 

zouden vervuld worden. Toen vluchtten 

 al de discipelen, Hem verlatende.

MATTHÉÜS 26:74     Toen begon hij zich te 

vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens 

niet.

JOHANNES 1:10     Hij was in de wereld, 

 en de wereld is door Hem gemaakt; 

 en de wereld heeft Hem niet gekend.

11  Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen 

hebben Hem niet aangenomen.

JOHANNES 2:16     En Hij zeide tot degenen, 

die de duiven verkochten: Neemt deze 

dingen van hier weg; maakt niet het huis 

Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

17  En Zijn discipelen werden indachtig, dat 

er geschreven is: De ijver van Uw huis 

heeft mij verslonden.
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JOHANNES 7:5     Want ook Zijn broeders 

geloofden niet in Hem.

JOHANNES 15:21     Maar al deze dingen 

zullen zij doen om Mijns Naams wil, 

omdat zij Hem niet kennen, Die Mij 

gezonden heeft. 

22  Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen 

gesproken had, zij hadden geen zonde; 

maar nu hebben zij geen voorwendsel voor 

hun zonde. 

23  Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. 

24  Indien Ik de werken onder hen niet had 

gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij 

hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze 

gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg, dat Jezus 

Christus een dienaar geworden is der 

besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, 

opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen 

der vaderen;

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     Gij weet mijn versmaadheid, 

en mijn schaamte, en mijn schande; 

 al mijn benauwers zijn voor U.

21 De versmaadheid heeft mijn hart 

gebroken, en ik ben zeer zwak; en ik heb 

gewacht naar medelijden, maar er is geen; 

en naar vertroosters, maar heb ze niet 

gevonden.

22 Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs 

gegeven; en in mijn dorst hebben zij 

 mij edik te drinken gegeven.

MATTHÉÜS 27:34     Gaven zij Hem te 

drinken edik met gal gemengd; en als Hij 

dien gesmaakt had, wilde Hij niet drinken.

MATTHÉÜS 27:39     En die voorbijgingen, 

lasterden Hem, schuddende hun hoofden.

40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, 

en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 

Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af 

van het kruis.

41 En desgelijks ook de overpriesters met de 

Schriftgeleerden, en ouderlingen, 

 en Farizeën, Hem bespottende, zeiden:

42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan 

Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de 

Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van 

het kruis, en wij zullen Hem geloven.

43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem 

nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want 

Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

44 En hetzelfde verweten Hem ook de 

moordenaars, die met Hem gekruisigd 

waren.

45 En van de zesde ure aan werd er duisternis 

over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

46 En omtrent de negende ure riep Jezus met 

een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA 

SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn 

God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

47 En sommigen van die daar stonden, 

 zulks horende, zeiden: Deze roept Elias.

48 En terstond een van hen toe lopende, 

nam een spons, en die met edik gevuld 

hebbende, stak ze op een rietstok, 

 en gaf Hem te drinken.

MARKUS 15:23     En zij gaven Hem 

gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam 

dien niet.
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JOHANNES 19:28     Hierna Jezus, wetende, 

dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift 

zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij 

vulden een spons met edik, en omlegden 

ze met hysop, en brachten ze aan Zijn 

mond.

30 Toen Jezus dan den edik genomen had, 

zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd 

buigende, gaf den geest.

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God.

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;

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 

gedragen heeft op het hout; opdat wij, 

der zonden afgestorven zijnde, der 

gerechtigheid leven zouden; door Wiens 

striemen gij genezen zijt.

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

F13 Details van het lijden van de Messias.

PSALM 69:27     Want zij vervolgen, dien Gij 

geslagen hebt; en maken een praat van de 

smart Uwer verwonden.

MARKUS 15:28     En de Schrift is vervuld 

geworden, die daar zegt: En Hij is met de 

misdadigers gerekend.

29 En die voorbijgingen, lasterden Hem, 

schuddende hun hoofden, en zeggende: 

Ha! Gij, die den tempel afbreekt, en in 

drie dagen opbouwt,

30 Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.

31 En insgelijks ook de overpriesters, met 

de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, 

al spottende: Hij heeft anderen verlost; 

Zichzelven kan Hij niet verlossen.

32 De Christus, de Koning Israëls, kome 

nu af van het kruis, opdat wij het zien 

en geloven mogen. Ook die met Hem 

gekruist waren, smaadden Hem.

Zie: Jesaja 53:4,10; Zacharía 13:7.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

PSALM 71:20     Gij, Die mij veel 

benauwdheden en kwaden hebt doen 

zien, zult mij weder levend maken, en 

zult mij weder ophalen uit de afgronden 

der aarde.

LUKAS 24:6     Hij is hier niet, maar Hij 

is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u 

gesproken heeft, als Hij nog in Galilea 

was,

LUKAS 24:34     Welke zeiden: De Heere 

is waarlijk opgestaan, en is van Simon 

gezien.

HANDELINGEN 2:27     Want Gij zult mijn 

ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw 

Heilige over geven, om verderving te zien.

ROMEINEN 14:9     Want daartoe is Christus 

ook gestorven, en opgestaan, en weder 
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levend geworden, opdat Hij beiden over 

doden en levenden heersen zou.

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 bloeien, en de veelheid van 

vrede, totdat de maan niet meer zij.

 8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, 

en van de rivier tot aan de einden 

 der aarde.

 9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen 

voor zijn aangezicht knielen, en zijn 

vijanden zullen het stof lekken.

10 De koningen van Tharsis en de eilanden 

zullen geschenken aanbrengen; de 

koningen van Scheba en Seba zullen 

vereringen toevoeren.

11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem 

nederbuigen, alle heidenen zullen hem 

dienen.

12 Want hij zal den nooddruftige redden, 

 die daar roept, mitsgaders den ellendige, 

en die geen helper heeft. 

13 Hij zal den arme en nooddruftige 

verschonen, en de zielen der 

nooddruftigen verlossen. 

14 Hij zal hun zielen van list en geweld 

bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn 

in zijn ogen. 

15 En hij zal leven; en men zal hem geven 

van het goud van Scheba, en men zal 

geduriglijk voor hem bidden; den gansen 

dag zal men hem zegenen. 

16 Is er een hand vol koren in het land op de 

hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal 

ruisen als de Libanon; en die van de stad 

zullen bloeien als het kruid der aarde. 

17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; 

zolang als er de zon is, zal zijn naam 

van kind tot kind voortgeplant worden; 

en zij zullen in hem gezegend worden; 

alle heidenen zullen hem welgelukzalig 

roemen. 

18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, 

Die alleen wonderen doet. 

19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid 

tot in eeuwigheid; en de ganse aarde 

worde met Zijn heerlijkheid vervuld. 

Amen, ja, amen.

MATTHÉÜS 2:11     En in het huis gekomen 

zijnde, vonden zij het Kindeken met 

Maria, Zijn moeder, en nedervallende 

hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun 

schatten opengedaan hebbende, brachten 

zij Hem geschenken: goud en wierook, 

 n mirre.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 16:15     En Hij zeide tot hen: Gaat 

heen in de gehele wereld, predikt het 

Evangelie aan alle kreaturen. 

16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal 

zijn, zal zalig worden; maar die niet zal 

geloofd hebben, zal verdoemd worden.
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FILIPPENZEN 2:10     Opdat in den Naam 

van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de 

aarde, en die onder de aarde zijn.

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

OPENBARING 1:18     En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 

der hel en des doods.

OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en 

ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, 

en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 

witte klederen, en palm takken waren in 

hun handen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en 

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 dezen, en verhoogt genen.

 9  Want in des HEEREN hand is een 

beker, en de wijn is beroerd, vol van 

mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch 

alle goddelozen der aarde zullen zijn 

droesemen uitzuigende drinken.

LUKAS 1:52     Hij heeft machtigen van de 

tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij 

verhoogd.

HANDELINGEN 17:31     Daarom dat Hij 

een dag gesteld heeft, op welken Hij 

den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 

doden opgewekt heeft.

ROMEINEN 2:16     In den dag wanneer God 

de verborgene dingen der mensen zal 

oordelen door Jezus Christus, naar mijn 

Evangelie.

2 TIMOTHEÜS 4:1     Ik betuig dan voor 

God en den Heere Jezus Christus, Die de 

levenden en doden oordelen zal in Zijn 

verschijning en in Zijn Koninkrijk:

OPENBARING 14:9     En een derde engel 

is hen gevolgd, zeggende met een grote 

stem: Indien iemand het beest aanbidt en 

zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan 

zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

10  Die zal ook drinken uit den wijn des toorn 

Gods, die ongemengd ingeschonken is, 

in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal 
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gepijnigd worden met vuur en sulfer voor 

de heilige engelen en voor het Lam.

11  En de rook van hun pijniging gaat op in 

alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust 

dag en nacht, die het beest aanbidden en 

zijn beeld, en zo iemand het merkteken 

zijns naams ontvangt.

OPENBARING 16:19     En de grote stad is 

in drie delen gescheurd, en de steden 

der heidenen zijn gevallen; en het grote 

Babylon is gedacht geworden voor God, 

om haar te geven den drinkbeker van den 

wijn des toorns Zijner gramschap.

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 zal mijn mond opendoen 

met spreuken; Ik zal verborgenheden 

overvloediglijk uitstorten, van ouds her;

MATTHÉÜS 13:10     En de discipelen tot 

Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom 

spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? 

11  En Hij, antwoordende, zeide tot 

hen: Omdat het u gegeven is, de 

verborgenheden van het Koninkrijk der 

hemelen te weten, maar dien is het niet 

gegeven. 

12  Want wie heeft, dien zal gegeven worden, 

en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie 

niet heeft, van dien zal genomen worden, 

ook dat hij heeft. 

13  Daarom spreek Ik tot hen door 

gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, 

en horende niet horen, noch ook verstaan.

MATTHÉÜS 13:34     Al deze dingen heeft 

Jezus tot de scharen gesproken door 

gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak 

Hij tot hen niet. 

35  Opdat vervuld zou worden, wat gesproken 

is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn 

mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal 

voortbrengen dingen, die verborgen waren 

van de grondlegging der wereld.

MARKUS 4:11     En Hij zeide tot hen: Het is 

u gegeven te verstaan de verborgenheid 

van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, 

die buiten zijn, geschieden al deze dingen 

door gelijkenissen;

JOHANNES 16:25     Deze dingen heb Ik door 

gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure 

komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen 

tot u spreken zal, maar u vrijuit van den 

Vader zal verkondigen.

1 KORINTHE 4:1     Alzo houde ons een 

 ieder mens, als dienaars van Christus, 

 en uitdelers der verborgenheden Gods.

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 der heirscharen! keer 

toch weder; aanschouw uit den hemel, en 

zie, en bezoek dezen wijnstok,

16 En den stam, dien Uw rechterhand geplant 

heeft, en dat om den zoon, dien Gij U 

gesterkt hebt!

psalm 75 & 78 psalm 78 & 80

PSALMEN



139

18 Uw hand zij over den man Uwer rechterhand, 

over des mensen zoon, dien Gij U gesterkt 

hebt.

JESAJA 11:1     Want er zal een Rijsje 

voortkomen uit den afgehouwen tronk van 

Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal 

Vrucht voortbrengen.

ZACHARÍA 3:8     Hoor nu toe, Josua, gij 

hogepriester! gij en uw vrienden, die 

voor uw aangezicht zitten, want zij zijn 

een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn 

Knecht, de SPRUITE, doen komen.

JOHANNES 15:1     Ik ben de ware Wijnstok, 

en Mijn Vader is de Landman.

HANDELINGEN 10:38     Belangende Jezus 

van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft 

met den Heiligen Geest en met kracht; 

Welke het land doorgegaan is, goeddoende, 

en genezende allen, die van den duivel 

overweldigd waren; want God was met 

Hem.

HANDELINGEN 15:15     En hiermede 

stemmen overeen de woorden der 

profeten, gelijk geschreven is: 

16  Na dezen zal Ik wederkeren, en weder 

opbouwen de tabernakel van David, die 

vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken 

is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven 

weder oprichten. 

17  Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet.

KOLOSSENZEN 1:15     Dewelke het Beeld is 

des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene 

aller kreaturen.

16  Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk 

zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 

hetzij overheden, hetzij machten; alle 

dingen zijn door Hem en tot Hem 

geschapen;

17  En Hij is voor alle dingen, en alle dingen 

bestaan te zamen door Hem;

18  En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk 

der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in 

allen de Eerste zou zijn.

19  Want het is des Vaders welbehagen 

geweest, dat in Hem al de volheid wonen 

zou;

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en 

op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door den 

Zoon; 

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 

de wereld gemaakt heeft; 

3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen 

draagt door het woord Zijner kracht, nadat 

Hij de reinigmaking onzer zonden door 

Zichzelven te weeg gebracht heeft, is 

gezeten aan de rechter hand der 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     Zekerlijk, Zijn heil is nabij 

degenen, die Hem vrezen, opdat in ons 

land eer wone.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

HANDELINGEN 13:26     Mannen broeders, 

kinderen van het geslacht Abrahams, en 

die onder u God vrezen, tot u is het woord 

dezer 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     De goedertierenheid en 

waarheid zullen elkander ontmoeten; 

 de gerechtigheid en vrede zullen elkander 

kussen.

12 De waarheid zal uit de aarde spruiten, 

en gerechtigheid zal van den hemel 

nederzien.

13 Ook zal de HEERE het goede geven; 

 en ons land zal zijn vrucht geven.

14 De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht 

henengaan, en Hij zal ze zetten op den 

weg Zijner voetstappen.

MATTHÉÜS 3:15     Maar Jezus, 

antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; 

want aldus betaamt ons alle gerechtigheid 

te vervullen. Toen liet hij van Hem af.

MATTHÉÜS 21:32     Want Johannes is tot u 

gekomen in den weg der gerechtigheid, 

en gij hebt hem niet geloofd; maar de 

tollenaars en de hoeren hebben hem 

geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna 

geen berouw gehad, om hem te geloven.

JOHANNES 14:6     Jezus zeide tot hem: 

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het 

Leven. Niemand komt tot den Vader, dan 

door Mij.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

God, door onzen Heere Jezus Christus;

2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.

FILIPPENZEN 1:10     Opdat gij beproeft de 

dingen, die daarvan verschillen, opdat gij 

oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, 

tot den dag van Christus;

11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, 

die door Jezus Christus zijn tot 

heerlijkheid en prijs van God.

2 PETRUS 3:13     Maar wij verwachten, naar 

Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid 

woont.

psalm 85 psalm 85
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1 JOHANNES 2:6     Die zegt, dat hij in Hem 

blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, 

gelijk Hij gewandeld heeft.

OPENBARING     19:11 En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

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 heidenen, Heere! die 

Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen 

zich voor Uw aanschijn nederbuigen, 

 en Uw Naam eren.

JESAJA 66:23     En het zal geschieden, dat 

van de ene nieuwe maan tot de andere, en 

van den enen sabbat tot den anderen, alle 

vlees komen zal om aan te bidden voor 

Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

ZACHARÍA 14:9     En de HEERE zal tot 

Koning over de ganse aarde zijn; te dien 

dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam 

een.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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 

met mijn ganse hart loven, en ik zal 

 Uw Naam eren in eeuwigheid;

13  Want Uw goedertierenheid is groot over 

mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste 

des grafs uitgerukt.

1 THESSALONICENSEN 1:10     En Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, 

Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 

namelijk Jezus, Die ons verlost van den 

toekomenden 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 Gij, Heere! zijt een 

barmhartig en genadig God, lankmoedig, 

en groot van goedertierenheid en 

waarheid.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

is door Jezus Christus geworden.

ROMEINEN 5:20     Maar de wet is bovendien 

ingekomen, opdat de misdaad te meerder 

worde; en waar de zonde meerder 

geworden is, daar is de genade veel meer 

overvloedig geweest;

21  Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot 

den dood, alzo ook de genade zou heersen 

door rechtvaardigheid tot het eeuwige 

leven, door Jezus Christus onzen Heere.

ÉFEZE 1:9     Ons bekend gemaakt hebbende 

de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn 

welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen 

had in Zichzelven.

ÉFEZE 2:4     Maar God, Die rijk is in 

barmhartigheid door Zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons liefgehad heeft,

5  Ook toen wij dood waren door de 

misdaden, heeft ons levend gemaakt 

met Christus; (uit genade zijt gij zalig 

geworden),

6  En heeft ons mede opgewekt, en heeft 

ons mede gezet in den hemel in Christus 

Jezus;

7  Opdat Hij zou betonen in de toekomende 

eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner 

genade, 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 Gij 

mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor 

mij? 

16  Van der jeugd aan ben ik bedrukt en 

doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, 

ik ben twijfelmoedig. 

17  Uw hittige toornigheden gaan over mij; 

Uw verschrikkingen doen mij vergaan.

18  Den gansen dag omringen zij mij als 

water; te zamen omgeven zij mij.

19  Gij hebt vriend en metgezel verre van mij 

gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis.

MATTHÉÜS 26:37     En met Zich nemende 

Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, 

begon Hij droevig en zeer beangst te 

worden. 

38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel 

bedroefd tot den dood toe; blijft hier en 

waakt met Mij. 

39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij 

op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: 

Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat 

dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! 

doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij 

wilt. 

40 En Hij kwam tot de discipelen en vond 

hen slapende, en zeide tot Petrus: 

 Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?

PSALMEN
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MATTHÉÜS 26:56     Doch dit alles is 

geschied, opdat de Schriften der profeten 

zouden vervuld worden. Toen vluchtten 

 al de discipelen, Hem verlatende.

MATTHÉÜS 27:28     En als zij Hem ontkleed 

hadden, deden zij Hem een purperen 

mantel om; 

29 En een kroon van doornen gevlochten 

hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een 

rietstok in Zijn rechter hand; en vallende 

op hun knieën voor Hem, bespotten zij 

Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning 

der Joden! 

30 En op Hem gespogen hebbende, namen 

zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd. 

31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij 

Hem den mantel af, en deden Hem Zijn 

klederen aan, en leidden Hem heen om

 te kruisigen. 

MATTHÉÜS 27:46     En omtrent de 

negende ure riep Jezus met een grote 

stem zeggende: ELI, ELI, LAMA 

SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn 

God! Waarom hebt Gij 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 een verbond gemaakt 

met Mijn uitverkorene; Ik heb Mijn knecht 

David gezworen:

5  Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid 

bevestigen, en uw troon opbouwen van 

geslacht tot geslacht. Sela.

MATTHÉÜS 12:18     Ziet, Mijn Knecht, 

Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in 

Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik 

zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal 

het oordeel den heidenen verkondigen.

19  Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal 

er iemand Zijn stem op de straten horen.
 

20 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, 

en het rokende lemmet zal Hij niet 

uitblussen, totdat Hij het oordeel zal 

uitbrengen tot overwinning.

21  En in Zijn Naam zullen de heidenen 

hopen.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

HANDELINGEN 2:29     Gij mannen 

broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot 

u te spreken van den patriarch David, dat 

hij beide gestorven en begraven is, en zijn 

graf is onder ons tot op dezen dag.

30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat 

God hem met ede gezworen had, dat hij 

uit de vrucht zijner lenden, zoveel het 

vlees aangaat, den Christus verwekken 

zou, 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     Toen hebt Gij in een gezicht 

gesproken van Uw heilige, en gezegd: 

 Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb 

een verkorene uit het volk verhoogd. 

DEUTERONOMIUM 18:18     Een Profeet zal 

Ik hun verwekken uit het midden hunner 

broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden 

in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen 

spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. 

19 En het zal geschieden, de man, die niet zal 

horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn 

Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven. 

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn. 

LUKAS 7:16     En vreze beving hen allen, 

 en zij verheerlijkten God, zeggende: 

 Een groot Profeet is onder ons opgestaan, 

en God heeft Zijn volk bezocht.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

FILIPPENZEN 2:6     Die in de gestaltenis 

Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode 

even gelijk te zijn;

7  Maar heeft Zichzelven vernietigd, 

de gestaltenis eens dienstknechts 

aangenomen hebbende, en is den mensen 

gelijk geworden;

8  En in gedaante gevonden als een 

mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 

gehoorzaam geworden zijnde tot den 

dood, ja, den dood des kruises.

9  Daarom heeft Hem ook God uitermate 

verhoogd, en heeft Hem een Naam 

gegeven, welke boven allen naam is;

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den 

hemel, en die op de aarde, en die onder 

 de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

OPENBARING 3:7     En schrijf aan den engel 

der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt 

de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel 

Davids 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 knecht, 

gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik 

hem gezalfd; 

22 Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook 

zal hem Mijn arm versterken. 

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart; 
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JOHANNES 3:34     Want Dien God gezonden 

heeft, Die spreekt de woorden Gods; want 

God geeft Hem den Geest niet met mate.

JOHANNES 12:3     Maria dan, genomen 

hebbende een pond zalf van onvervalsten, 

zeer kostelijken nardus, heeft de voeten 

van Jezus gezalfd, en met haar haren 

Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd 

vervuld van den reuk der zalf. 

JOHANNES 12:7     Jezus dan zeide: Laat af 

van haar; zij heeft dit bewaard tegen den 

dag Mijner begrafenis. 

HANDELINGEN 10:38     Belangende Jezus 

van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft 

met den Heiligen Geest en met kracht; 

Welke het land doorgegaan is, goeddoende, 

en genezende allen, die van den duivel 

overweldigd waren; want God was met Hem. 

HEBREËN 1:8     Maar tot den Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; 

de schepter Uws koninkrijks is een rechte 

schepter. 

9  Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en 

ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, 

 o God! Uw God gezalfd met olie der 

vreugde boven Uw medegenoten. 

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     De vijand zal hem niet 

dringen, en de zoon der ongerechtigheid 

zal hem niet onderdrukken. 

MATTHÉÜS 4:1     Toen werd Jezus van den 

Geest weggeleid in de woestijn, 

 om verzocht te worden van den duivel.

2  En als Hij veertig dagen en veertig nachten 

gevast had, hongerde Hem ten laatste. 

3  En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, 

zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, 

 dat deze stenen broden worden.

4  Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is 

geschreven: De mens zal bij brood alleen 

niet leven, maar bij alle woord, dat door 

den mond Gods uitgaat.

5  Toen nam Hem de duivel mede naar de 

heilige stad, en stelde Hem op de tinne 

des tempels;

6  En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon 

zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er 

is geschreven, dat Hij Zijn engelen van 

U bevelen zal, en dat zij U op de handen 

zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd 

Uw voet aan een steen aanstoot.

7  Jezus zeide tot hem: Er is wederom 

geschreven: Gij zult den Heere, uw God, 

niet verzoeken. 

8  Wederom nam Hem de duivel mede op 

een zeer hogen berg, en toonde Hem 

al de koninkrijken der wereld, en hun 

heerlijkheid;

9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U 

geven, indien Gij, nedervallende, mij zult 

aanbidden.

10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, 

want er staat geschreven: Den Heere, 

 uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen 

dienen.
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:24     Maar Ik zal zijn 

wederpartijders verpletteren voor zijn 

aangezicht, en die hem haten, 

 zal Ik plagen.

JOHANNES 15:23     Die Mij haat, die haat 

ook Mijn Vader.

LUKAS 19:27     Doch deze mijn vijanden, die 

niet hebben gewild, dat ik over hen koning 

zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier 

voor mij 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     En Mijn getrouwheid en 

Mijn goedertierenheid zullen met hem 

zijn; en zijn hoorn zal in Mijn Naam 

verhoogd worden.

JOHANNES 17:6     Ik heb Uw Naam 

geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit 

de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, 

en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij 

hebben Uw woord bewaard.

JOHANNES 17:11     En Ik ben niet meer in de 

wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik 

kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in 

Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat 

zij een zijn, gelijk als Wij.

JOHANNES 17:25     Rechtvaardige Vader, de 

wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U 

gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij 

Mij gezonden hebt.

Zie: #1; Psalm 89:17,18,29,34; Psalm 91:14.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:26     En Ik zal zijn hand in de zee 

zetten, en zijn rechterhand in de rivieren.

EXODUS 23:21     Hoedt u voor Zijn 

aangezicht, en weest Zijner stem 

gehoorzaam, en verbittert Hem niet; 

want Hij zal ulieder overtredingen niet 

vergeven; want Mijn Naam is in het 

binnenste van Hem.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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     Hij zal Mij noemen: Gij zijt 

mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen 

mijns heils!

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven van Mijn Vader; en niemand 
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kent den Zoon dan de Vader, noch iemand 

kent den Vader dan de Zoon, en dien het 

de Zoon wil openbaren. 

LUKAS 23:46     En Jezus, roepende met 

grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen 

beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd 

had, gaf Hij den geest.

JOHANNES 14:7     Indien gijlieden Mij 

gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader 

gekend hebben; en van nu kent gij Hem, 

en hebt Hem gezien. 

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en zeide 

tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal 

Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem 

liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en 

zullen woning bij hem maken. 

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 Ik zal u tot een 

Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en 

dochteren zijn, zegt de Heere, 

 de Almachtige. 

HEBREËN 1:5     Want tot wien van de 

engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn 

Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En 

wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

OPENBARING 3:21     Die overwint, Ik zal 

hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, 

gelijk als Ik overwonnen heb, en ben 

gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 

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     Ook zal Ik hem ten 

eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over 

de koningen der aarde.

29 Ik zal hem Mijn goedertierenheid in 

eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal hem 

vast blijven.

30 En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en 

zijn troon als de dagen der hemelen.

HANDELINGEN 13:32     En wij verkondigen u 

de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat 

namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, 

hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 

33 Gelijk ook in den tweeden psalm 

geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, 

heden heb Ik U gegenereerd. 

34 En dat Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot 

verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: 

Ik zal ulieden de weldadigheden Davids 

geven, die getrouw zijn;

HEBREËN 1:5     Want tot wien van de 

engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn 

Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En 

wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
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6 En als Hij wederom den Eerstgeborene 

inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat

 alle engelen Gods Hem aanbidden.

7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn 

engelen maakt geesten, en Zijn dienaars 

een vlam des vuurs.

8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, 

 o God, is in alle eeuwigheid; de schepter 

Uws koninkrijks is een rechte schepter.

KOLOSSENZEN 1:15     Dewelke het Beeld is 

des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene 

aller kreaturen.

16 Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk 

zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 

hetzij overheden, hetzij machten; alle 

dingen zijn door Hem en tot Hem 

geschapen;

17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen 

bestaan te zamen door Hem;

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk 

der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in 

allen de Eerste zou zijn.

19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, 

dat in Hem al de volheid wonen zou;

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #4; Romeinen 8:20.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias. 

PSALM 89:36     Ik heb eens gezworen bij 

Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege!

37  Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn 

troon zal voor Mij zijn gelijk de zon.

38  Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de 

maan; en de Getuige in den hemel is getrouw. 

Sela.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

Zie: Jesaja 9:7; Openbaring 1:5.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid

PSALM 90:2     Eer de bergen geboren waren, 

en Gij de aarde en de wereld voortgebracht 

hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid 

zijt Gij God.

JOHANNES 1:1     In den beginne 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 Zijn engelen van 

u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12  Zij zullen u op de handen dragen, opdat 

gij uw voet aan geen steen stoot.

LUKAS 4:9     En hij leidde Hem naar Jeruzalem, 

en stelde Hem op de tinne des tempels, en 

zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, 

werp Uzelven van hier nederwaarts;

10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn 

engelen van U bevelen zal, dat zij U 

bewaren zullen;

11 En dat zij U op de handen nemen zullen, 

opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan 

een steen stoot.

12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: 

Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, 

niet verzoeken.

Zie: Matthéüs 4:6; Hebreën 1:14.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

PSALM 91:13     Op den fellen leeuw en de 

adder zult gij treden, gij zult den jongen 

leeuw en den draak vertreden. 

MARKUS 16:18     Slangen zullen zij 

opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks 

zullen drinken, dat zal hun niet schaden; 

op kranken zullen zij de handen leggen, 

en zij zullen gezond worden.

HANDELINGEN 28:3     En als Paulus een 

hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur 

gelegd had, kwam er een adder uit door de 

hitte, en vatte zijn hand. 

4  En als de barbaren het beest zagen aan 

zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: 

Deze mens is gewisselijk een doodslager, 

welken de wraak niet laat leven, daar hij 

uit de zee ontkomen is.

5  Maar hij schudde het beest af in het vuur, 

en leed niets kwaads.

2 TIMOTHEÜS 4:17     Maar de Heere heeft 

mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; 

opdat men door mij ten volle zou 

verzekerd zijn van de prediking, en alle 

heidenen dezelve zouden horen. En ik ben 

uit den muil des leeuws 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     Dewijl hij Mij zeer bemint, 

spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal 

hem op een hoogte stellen, 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 er hem uittrekken, en zal 

hem verheerlijken. 

16  Ik zal hem met langheid der dagen verza-

digen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. 

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk 

Uw Naam. Er kwam dan een stem uit 

den hemel, zeggende: En Ik heb Hem 

verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom 

verheerlijken.
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JOHANNES 13:32     Indien God in Hem 

verheerlijkt is, zo zal ook God Hem 

verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal 

Hem terstond verheerlijken.

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en 

zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die 

zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader 

zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem 

komen, en zullen woning bij hem maken.

JOHANNES 16:14     Die zal Mij 

verheerlijken; want Hij zal het uit het 

Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

JOHANNES 16:27      Want de Vader Zelf 

heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, 

en hebt geloofd, dat Ik van God ben 

uitgegaan.

JOHANNES 21:19     En dit zeide Hij, 

betekenende, met hoedanigen dood hij 

God verheerlijken zou. En dit gesproken 

hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, 

Die Hem uit den dood kon verlossen, 

met sterke roeping en tranen geofferd 

hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

8  Hoewel Hij de Zoon was, nochtans 

gehoorzaamheid geleerd heeft, 

 uit hetgeen 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 

hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed 

met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is 

de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 

2  Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt 

van eeuwigheid af. 

SPREUKEN 8:22     De HEERE bezat Mij in 

het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, 

van toen aan. 

23  Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; 

van den aanvang, van de oudheden der 

aarde aan.

HEBREËN 1:2     Welken Hij gesteld heeft tot 

een Erfgenaam van alles, door Welken Hij 

ook de wereld gemaakt heeft;

3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen 

draagt door het woord Zijner kracht, nadat 

Hij de reinigmaking onzer zonden door 

Zichzelven te weeg gebracht heeft, 

 is gezeten aan de rechter hand der 

Majesteit in de hoogste hemelen;

OPENBARING 19:6     En ik hoorde als een 

stem ener grote schare, en als een stem 

veler wateren, en als een stem van sterke 

donderslagen, zeggende: Halleluja, want 

de Heere, de almachtige God, heeft als 

Koning geheerst.

7  Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, 

en Hem de heerlijkheid geven; want de 

bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn 

vrouw heeft zichzelve bereid.
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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     Komt, laat ons den HEERE 

vrolijk zingen; laat ons juichen den 

Rotssteen onzes heils. 

2  Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan 

met lof; laat ons Hem juichen met 

psalmen. 

3  Want de HEERE is een groot God; ja, 

 een groot Koning boven alle goden; 

2 SAMUËL 22:2     Hij zeide dan: De HEERE 

is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, 

 en mijn Uithelper.

2 SAMUËL 22:32     Want wie is God, behalve 

de HEERE, en wie is een rotssteen, 

behalve onze God?

2 SAMUËL 22:47     De HEERE leeft, en 

geloofd zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij 

God, de Rotssteen mijns heils!

2 SAMUËL 23:3     De God Israëls heeft 

gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij 

gesproken: Er zal zijn een Heerser over de 

mensen, een Rechtvaardige, een Heerser 

in de vreze Gods.

1 KORINTHE 10:4     En allen denzelfden 

geestelijken drank gedronken hebben; want 

zij dronken uit de geestelijke steenrots, die 

volgde; en de steenrots 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 Zijner weide, en de schapen 

Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem 

hoort,

8  Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, 

gelijk ten dage van Massa in de woestijn;

9  Waar Mij uw vaders verzochten, Mij 

beproefden, ook Mijn werk zagen.
 

10  Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit 

geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, 

dwalende van hart, en zij kennen Mijn 

wegen niet.

11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: 

 Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!

MATTHÉÜS 11:28     Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat 

Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; 

en gij zult rust vinden voor uw zielen.

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder; 

en Ik ken de Mijnen, en worde van de 

Mijnen gekend. 

15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik 

ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor 

de schapen.

16 Ik heb nog andere schapen, die van 

dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook 

toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; 

en het zal worden een kudde, en een 

Herder.

HEBREËN 3:7     Daarom, gelijk de Heilige 

Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem 

hoort, 
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8  Zo verhardt uw harten niet, gelijk het 

geschied is in de verbittering, ten dage der 

verzoeking, in de woestijn;

9  Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; 

zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn 

werken gezien, veertig jaren lang.

10 Daarom was Ik vertoornd over dat 

geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met 

het hart, en zij hebben Mijn wegen niet 

gekend. 

11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; 

Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 

12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in 

iemand van u zij een boos, ongelovig hart, 

om af te wijken van den levenden God;

13  Maar vermaant elkander te allen dage, 

zolang als het heden genaamd wordt, 

opdat niet iemand uit u verhard worde 

door de verleiding der zonde.

14 Want wij zijn Christus deelachtig 

geworden, zo wij anders het beginsel van 

dezen vasten grond tot het einde toe vast 

behouden;

15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien 

gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten 

niet, gelijk in de verbittering geschied is.

16 Want sommigen, als zij die gehoord 

hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet 

allen, die uit Egypte door Mozes uitgegaan 

zijn.

17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest 

veertig jaren? Was het niet over degenen, 

die gezondigd hadden, welker lichamen 

gevallen zijn in de woestijn?

18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in 

Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 

dengenen, die ongehoorzaam geweest 

waren?

19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen 

ingaan vanwege hun ongeloof.

HEBREËN 4:1     Laat ons dan vrezen, dat niet 

te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust 

in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u 

schijne achtergebleven te zijn. 

2  Want ook ons is het Evangelie verkondigd, 

gelijk als hun; maar het woord der 

prediking deed hun geen nut, dewijl 

het met het geloof niet gemengd was in 

degenen, die het gehoord hebben.

3  Want wij, die geloofd hebben, gaan in de 

rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik 

dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij 

zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn 

werken van de grondlegging der wereld af 

al volbracht waren.

4  Want Hij heeft ergens van den zevenden 

dag aldus gesproken: En God heeft op den 

zevenden dag van al Zijn werken gerust.

5  En in deze plaats wederom: Indien zij in 

Mijn rust zullen ingaan! 

6  Dewijl dan blijft, dat sommigen in 

dezelve rust ingaan, en degenen, 

dien het Evangelie eerst verkondigd 

was, niet ingegaan zijn vanwege de 

ongehoorzaamheid, 

7  Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, 

namelijk heden, door David zeggende, zo 

langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd 

is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo 

verhardt uw harten niet.

8  Want indien Jozua hen in de rust gebracht 

heeft, zo had Hij daarna niet gesproken 

van een anderen dag.

9  Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

10  Want die ingegaan is in zijn rust, heeft 

zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God 

van de Zijne.

11  Laat ons dan ons benaarstigen, om in 

die rust in te gaan; opdat niet iemand in 

hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
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1 PETRUS 2:25     Want gij waart als dwalende 

schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den 

Herder en Opziener uwer zielen.

JUDAS 1:5     Maar ik wil u indachtig maken, 

als die dit eenmaal weet, dat de Heere, 

het volk uit Egypteland verlost hebbende, 

wederom degenen, die niet geloofden, 

verdorven heeft.

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     Zingt den HEERE een nieuw 

lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde! 

 2  Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; 

boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 

 3  Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder 

alle volken Zijn wonderen. 

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.

ÉFEZE 1:3     Gezegend zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

ons gezegend heeft met alle geestelijke 

zegening in den hemel in Christus.

OPENBARING 5:13     En alle schepsel, dat 

in den hemel is, en op de aarde, en onder 

de aarde, en die in de zee zijn, en alles, 

wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, 

Die op den troon zit, en het Lam, zij de 

dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, 

en de kracht in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:6      En ik zag een anderen 

engel, vliegende in het midden des 

hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, 

om te verkondigen dengenen, die op 

de aarde wonen, en aan alle natie, en 

geslacht, en taal, en volk; 

7  Zeggende met een grote stem: Vreest God, 

en geeft Hem heerlijkheid, want de ure 

Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, 

Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de 

fonteinen der wateren 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     Geeft den HEERE, gij 

geslachten der volken! geeft den HEERE 

eer en sterkte. 

8  Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; 

brengt offer, en komt in Zijn voorhoven. 

9  Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des 

heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, 

gij ganse aarde.

10  Zegt onder de heidenen: De HEERE 

regeert; ook zal de wereld bevestigd 

worden, zij zal niet bewogen worden; 

Hij zal de volken richten in alle 

rechtmatigheid. 
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11  Dat de hemelen zich verblijden, en de 

aarde zich verheuge, dat de zee bruise 

 met haar volheid. 

12  Dat het veld huppele van vreugde met 

al wat er in is, dat dan al de bomen des 

wouds juichen. 

13  Voor het aangezicht des HEEREN; want 

Hij komt, want Hij komt, om de aarde 

te richten; Hij zal de wereld richten met 

gerechtigheid, en de volken met Zijn 

waarheid. 

GALATEN 1:16     Zijn Zoon in mij te 

openbaren, opdat ik Denzelven door 

het Evangelie onder de heidenen zou 

verkondigen, zo ben ik terstond niet te 

rade gegaan met vlees en bloed;

1 THESSALONICENSEN 4:16     Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem des archangels, en met de bazuin 

Gods nederdalen van den hemel; en die 

in Christus gestorven zijn, zullen eerst 

opstaan; 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, 

zullen te zamen met hen opgenomen 

worden in de wolken, den Heere tegemoet, 

in de lucht; en alzo zullen wij altijd met 

den Heere wezen. 

18 Zo dan, vertroost elkander met deze 

woorden.

2 THESSALONICENSEN 1:10     Wanneer 

Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te 

worden in Zijn heiligen, en wonderbaar 

te worden in allen, die geloven (overmits 

onze getuigenis onder u is geloofd 

geworden) in dien dag.

2 TIMOTHEÜS 4:8     Voorts is mij 

weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, in dien dag geven zal; en niet 

alleen mij, maar ook allen, die Zijn 

verschijning liefgehad hebben.

TITUS 2:13     Verwachtende de zalige hoop 

en verschijning der heerlijkheid van den 

groten God en onzen Zaligmaker Jezus 

Christus;

2 PETRUS 3:12     Verwachtende en haastende 

tot de toekomst van den dag Gods, in 

welken de hemelen, door vuur ontstoken 

zijnde, zullen vergaan, en de elementen 

brandende zullen versmelten. 

OPENBARING 11:18     En de volken 

waren toornig geworden, en Uw toorn 

is gekomen, en de tijd der doden, om 

geoordeeld te worden, en om het loon te 

geven Uw dienstknechten, den profeten, 

en den heiligen, en dengenen, die Uw 

Naam vrezen, den kleinen en den groten; 

en om te verderven degenen, die de aarde 

verdierven.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

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, de aarde ver-

heuge zich; dat veel eilanden zich verblijden. 

2  Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, 

gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid 

Zijns troons. 

3  Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, 

en het steekt Zijn wederpartijen rondom 

aan brand. 

4  Zijn bliksemen verlichten de wereld; het 

aardrijk ziet ze en het beeft. 

5  De bergen smelten als was voor het 

aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn 

des HEEREN der ganse aarde. 

6  De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, 

en alle volken zien Zijn eer. 

2 THESSALONICENSEN 1:8     Met vlam-

mend vuur wraak doende over degenen, die 

God niet kennen, en over degenen, die het 

Evangelie van onzen 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 den nacht, in 

welken de hemelen met een gedruis zullen 

voorbijgaan, en de elementen branden 

zullen en vergaan, en de aarde en de 

werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 

11  Dewijl dan deze dingen alle vergaan, 

hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen 

wandel en godzaligheid! 

12  Verwachtende en haastende tot de 

toekomst van den dag Gods, in welken 

de hemelen, door vuur ontstoken 

zijnde, zullen vergaan, en de elementen 

brandende zullen versmelten.

OPENBARING 1:7     Ziet, Hij komt met de 

wolken en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen, die Hem doorstoken hebben; 

 en alle geslachten der aarde zullen over 

Hem rouw bedrijven; ja, amen.

OPENBARING 5:13     En alle schepsel, dat 

in den hemel is, en op de aarde, en onder 

de aarde, en die in de zee zijn, en alles, 

wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, 

Die op den troon zit, en het Lam, zij de 

dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, 

en de kracht in alle eeuwigheid.

OPENBARING 6:16     En zeiden tot de 

bergen en tot de steenrotsen: Valt op 

ons, en verbergt ons van het aangezicht 

Desgenen, Die op den troon zit, en van 

den toorn des Lams. 

17  Want de grote dag Zijns toorns is 

gekomen, en wie kan bestaan?

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 19:2     Want Zijn oordelen 

zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl 

Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de 

aarde verdorven heeft met haar hoererij, 

en Hij het bloed Zijner dienaren van haar 

hand 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. Zingt den HEERE 

een nieuw lied; want Hij heeft wonderen 

gedaan; Zijn rechterhand, en de arm 

Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

2  De HEERE heeft Zijn heil bekend 

gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid 

geopenbaard voor de ogen der heidenen.

3  Hij is gedachtig geweest Zijner 

goedertierenheid, en Zijner waarheid aan 

het huis Israëls; en al de einden der aarde 

hebben gezien het heil onzes Gods.

JESAJA 52:10     De HEERE heeft Zijn 

heiligen arm ontbloot voor de ogen aller 

heidenen; en al de einden der aarde zullen 

zien het heil onzes Gods.

JESAJA 52:15     Alzo zal Hij vele heidenen 

besprengen, ja, de koningen zullen 

hun mond over Hem toehouden; want 

denwelken het niet verkondigd was, 

die zullen het zien, en welken het niet 

gehoord hebben, die zullen het verstaan.

MATTHÉÜS 28:18    En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, 

dezelve dopende in den Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 

lerende hen onderhouden alles, 

 wat Ik u geboden heb.

MARKUS 16:15     En Hij zeide tot hen: 

 Gaat heen in de gehele wereld, predikt 

 het Evangelie aan alle kreaturen.

LUKAS 1:70    Gelijk Hij gesproken heeft 

door den mond Zijner heilige profeten,

 die van het begin der wereld geweest zijn;

71  Namelijk een verlossing van onze vijanden, 

en van de hand al dergenen, die ons haten;

72  Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze 

vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig 

verbond;

73  En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen 

vader, gezworen heeft, om ons te geven.

74  Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer 

vijanden, Hem dienen zouden zonder 

vreze.

75  In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, 

al de dagen onzes levens.

LUKAS 2:30     Want mijn ogen hebben 

 Uw zaligheid gezien, 

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht 

van al de volken: 

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, 

 en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben 

zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid 

is over de gehele aarde uitgegaan, en hun 

woorden tot de einden der wereld.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg, dat Jezus 

Christus een dienaar geworden is der 

besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, 

opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen 

der vaderen; 

9  En de heidenen God vanwege de 

barmhartigheid zouden verheerlijken; 

gelijk geschreven is: 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     Juicht den HEERE, gij ganse 

aarde! roept uit van vreugde, en zingt 

vrolijk, en psalmzingt. 

5  Psalmzingt den HEERE met de harp, met 

de harp en met de stem des gezangs, 

6  Met trompetten en bazuinengeklank; 

juicht voor het aangezicht des Konings, 

des HEEREN. 

7  De zee bruise met haar volheid, de wereld 

met degenen, die daarin wonen. 

8  Dat de rivieren met de handen klappen, 

dat tegelijk de gebergten vreugde 

bedrijven,

9  Voor het aangezicht des HEEREN, 

 want Hij komt, om de aarde te richten; 

 Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, 

 en de volken in alle rechtmatigheid. 

MATTHÉÜS 24:30     En alsdan zal in den 

hemel verschijnen het teken van den 

Zoon des mensen; en dan zullen al de 

geslachten der aarde wenen, en zullen den 

Zoon des mensen zien, komende op de 

wolken des hemels, met grote kracht en 

heerlijkheid.

MATTHÉÜS 26:64     Jezus zeide tot hem: 

Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: 

Van nu aan zult gij zien den Zoon des 

mensen, zittende ter rechter hand der 

kracht Gods, en komende op de wolken des 

hemels.

OPENBARING 1:7     Ziet, Hij komt met de 

wolken en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen, die Hem doorstoken hebben; 

 en alle geslachten der aarde zullen over 

Hem rouw bedrijven; ja, amen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:14     En ik zag, en ziet, een 

witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, 

des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn 

hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand 

een scherpe sikkel. 

15  En een andere engel kwam uit den tempel, 

roepende met een grote stem tot Dengene, 

Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en 

maai; want de ure om te maaien is nu 

gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is 

geworden. 

16 En 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, dat de 

volken beven; Hij zit tussen de cherubim; 

de aarde bewege zich. 

2  De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog 

boven alle volken. 

3  Dat zij Uw groten en vreselijken Naam 

loven, die heilig is; 

4  En de sterkte des Konings, die het recht 

lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, 
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Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in 

Jakob. 

5  Verheft den HEERE, onzen God, en buigt 

u neder voor de voetbank Zijner voeten; 

Hij is heilig! 

JESAJA 14:32     Wat zal men dan antwoorden 

den boden des volks? Dat de HEERE Sion 

gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns 

volks een toevlucht daarin hebben zouden.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, 

 en de vele duizenden der engelen; 

23  Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten 

 der volmaakte rechtvaardigen; 

24 En tot den Middelaar des nieuwen 

testaments, Jezus, en het bloed der 

besprenging, dat betere dingen spreekt 

dan Abel.

1 JOHANNES 3:3     En een iegelijk, die deze 

hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, 

gelijk Hij rein is.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

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

Lam stond op den berg Sion, en met Hem 

honderd vier en veertig duizend, hebbende 

den Naam Zijns Vaders geschreven aan 

hun voorhoofden.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

in gerechtigheid.

OPENBARING 19:16     En Hij heeft op 

Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam 

geschreven: Koning der koningen, 

 en Heere der heren.

Zie: #1; #2.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 102:1     Een gebed des verdrukten, als 

hij overstelpt is, en zijn klacht uitstort voor 

het aangezicht des HEEREN.

2. O HEERE! hoor mijn gebed, en laat mijn 

geroep tot U komen.

3  Verberg Uw aangezicht niet voor mij, 

neig Uw oor tot mij ten dage mijner 

benauwdheid; ten dage als ik roep, verhoor 

mij haastelijk.

4  Want mijn dagen zijn vergaan als rook, en 

mijn gebeenten zijn uitgebrand als een 

haard.

5  Mijn hart is geslagen en verdord als gras, 

zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.

6  Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, 

vanwege de stem mijns zuchtens.

7  Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk 

geworden, ik ben geworden als een 

steenuil der wildernissen. 
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8  Ik waak, en ben geworden als een 

eenzame mus op het dak.

9  Mijn vijanden smaden mij al den dag; 

 die tegen mij razen, zweren bij mij.

10  Want ik eet as als brood, en vermeng mijn 

drank met tranen.
 

11  Vanwege Uw verstoordheid en Uw groten 

toorn; want Gij hebt mij verheven, en mij 

weder nedergeworpen.

12  Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, 

en ik verdor als gras.

MARKUS 14:33     En Hij nam met Zich 

Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon 

verbaasd en zeer beangst te worden;
 

34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel 

bedroefd tot den dood toe; blijft hier, 

 en waakt.

LUKAS 22:44     En in zwaren strijd zijnde, 

bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd 

gelijk grote droppelen bloeds, die op de 

aarde afliepen.

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, 

Die Hem uit den dood kon verlossen, 

met sterke roeping en tranen geofferd 

hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

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     Gij zult opstaan, Gij zult U 

ontfermen over Sion, want de tijd om haar 

genadig te zijn, want de bestemde tijd is 

gekomen. 

15 Want Uw knechten hebben een 

welgevallen aan haar stenen, en hebben 

medelijden met haar gruis.

16 Dan zullen de heidenen den Naam des 

HEEREN vrezen, en alle koningen der 

aarde Uw heerlijkheid. 

17 Als de HEERE Sion zal opgebouwd 

hebben, in Zijn heerlijkheid zal 

verschenen zijn, 

18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 

desgenen, die gans ontbloot is, en niet 

versmaad hebben hunlieder gebed; 

19 Dat zal geschreven worden voor het 

navolgende geslacht; en het volk, dat 

geschapen zal worden, zal den HEERE 

loven; 

20 Omdat Hij uit de hoogte Zijns heiligdoms 

zal hebben nederwaarts gezien; dat 

de HEERE uit den hemel op de aarde 

geschouwd zal hebben; 

21 Om het zuchten der gevangenen te horen, 

om los te maken de kinderen des doods;

22 Opdat men den Naam des HEEREN 

vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem; 

23 Wanneer de volken samen zullen 

vergaderd worden, ook de koninkrijken, 

om den HEERE te dienen.

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, gij 

dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal 
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in het midden van u wonen, spreekt de 

HEERE. 

11  En vele heidenen zullen te dien dage den 

HEERE toegevoegd worden, en zij zullen 

Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het 

midden van u wonen; en gij zult weten, 

dat de HEERE der heirscharen mij tot u 

gezonden heeft. 

12  Dan zal de HEERE Juda erven voor 

Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal 

Jeruzalem nog verkiezen.

LUKAS 2:32     Een Licht tot verlichting der 

heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 

Israël.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, 

zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het 

Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven 

des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, 

ziet, wij keren ons tot de heidenen.

 47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, 

zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 

zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

48 Als nu de heidenen dit hoorden, 

verblijdden zij zich, en prezen het Woord 

des Heeren; en er geloofden zovelen, als er 

geordineerd waren tot het eeuwige leven.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen. 

OPENBARING 21:24     En de volken, die 

zalig worden, zullen in haar licht wandelen; 

en de koningen der aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer in dezelve.

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     Gij hebt voormaals de aarde 

gegrond, en de hemelen zijn het werk 

Uwer handen; 

27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande 

blijven; en zij alle zullen als een kleed 

verouden; Gij zult ze veranderen als een 

gewaad, en zij zullen veranderd zijn. 

28 Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen 

niet geëindigd worden.

LUKAS 21:33     De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 

geenszins voorbijgaan.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en op 

velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heb-

bende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 

de wereld gemaakt heeft;

HEBREËN 1:10     En: Gij, Heere! hebt in den 

beginne de aarde gegrond, en de hemelen 

zijn werken Uwer handen; 
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11  Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft 

altijd, en zij zullen alle als een kleed 

verouden; 

12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, 

en zij zullen veranderd worden; maar Gij 

zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet 

ophouden.

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden dezelfde en in der 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 krankheden geneest;

12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver 

doet Hij onze overtredingen van ons.

PSALM 147:3     Hij geneest de gebrokenen 

van hart, en Hij verbindt hen in hun 

smarten.

JESAJA 33:24     En geen inwoner zal zeggen: 

Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, 

zal vergeving van ongerechtigheid hebben.

JESAJA 43:25     Ik, Ik ben het, Die uw 

overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, 

 en Ik gedenk uwer zonden niet.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de 

straf, die ons den vrede aanbrengt, was 

op Hem, en door Zijn striemen is ons 

genezing geworden.

MARKUS 2:5     En Jezus, hun geloof ziende, 

zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden 

zijn u vergeven.

MARKUS 2:10     Doch opdat gij moogt 

weten, dat de Zoon des mensen macht 

heeft, om de zonden op de aarde te 

vergeven (zeide Hij tot den geraakte): 

11 Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, 

en ga heen naar uw huis.

JAKOBUS 5:15     En het gebed des geloofs zal 

den zieke behouden, en de Heere zal hem 

oprichten, en zo hij zonden gedaan zal 

hebben, het zal hem vergeven worden.

1 JOHANNES 1:7     Maar indien wij in het 

licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo 

hebben wij gemeenschap met elkander, 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 barmhartigheden;

1 KORINTHE 9:25     En een iegelijk, die om 

prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen 

dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke 

kroon zouden ontvangen, maar wij een 

onverderfelijke.

2 KORINTHE 1:10     Die ons uit zo grote 

dood verlost heeft, en nog verlost; op 

Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog 

verlossen zal. 
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GALATEN 3:13     Christus heeft ons verlost 

van den vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; want er is geschreven: 

Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 

hangt. 

2 TIMOTHEÜS 4:8     Voorts is mij 

weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, in dien dag geven zal; en niet 

alleen mij, maar ook allen, die Zijn 

verschijning liefgehad hebben.

JAKOBUS 1:12     Zalig is de man, die 

verzoeking verdraagt; want als hij beproefd 

zal geweest zijn, zal hij de kroon des 

levens ontvangen, welke de Heere beloofd 

heeft dengenen, die Hem liefhebben.

1 PETRUS 5:4     En als de overste Herder 

verschenen zal zijn, zo zult gij de onver-

welkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

OPENBARING 2:10     Vrees geen der dingen, 

die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen 

van ulieden in de gevangenis werpen, 

opdat gij verzocht wordt; en gij zult een 

verdrukking hebben van tien dagen. Zijt 

getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de 

kroon des levens.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 

 en taal, en 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 eens 

arends.

2 KORINTHE 4:16     Daarom vertragen wij 

niet; maar hoewel onze uitwendige mens 

verdorven wordt, zo wordt nochtans de 

inwendige vernieuwd van dag tot dag.

1 TIMOTHEÜS 6:17     Beveel den rijken in 

deze tegenwoordige wereld, dat zij niet 

hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen 

op de ongestadigheid des rijkdoms, maar 

op den levenden God, Die ons alle dingen 

rijkelijk verleent, om te genieten;

B15 De Messias zal vol zijn van ontferming 

 en medelijden.

PSALM 103:13     Gelijk zich een vader 

ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich 

de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

HANDELINGEN 13:26     Mannen broeders, 

kinderen van het geslacht Abrahams, en 

die onder u God vrezen, tot u is het woord 

dezer 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, is Zijn goedertierenheid 

geweldig over degenen, die Hem vrezen.
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17 Maar de goedertierenheid des HEEREN 

is van eeuwigheid en tot eeuwigheid 

over degenen, die Hem vrezen, en Zijn 

gerechtigheid aan kindskinderen;

JESAJA 54:8     In een kleinen toorn 

heb Ik Mijn aangezicht van u een 

ogenblik verborgen; maar met eeuwige 

goedertierenheid zal Ik Mij uwer 

ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

JEREMÍA 31:3     De HEERE is mij verschenen 

van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met 

een eeuwige liefde; daarom heb Ik 

 u getrokken met goedertierenheid. 

HOSÉA 2:19     En Ik zal u Mij ondertrouwen 

in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gerechtigheid en in 

gericht, en in goedertierenheid en in 

barmhartigheden.

ROMEINEN 2:4     Of veracht gij den 

rijkdom Zijner goedertierenheid, en 

verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, 

niet wetende, dat de goedertierenheid 

Gods u tot bekering leidt?

ROMEINEN 11:22     Zie dan de 

goedertierenheid en de strengheid van 

God; de strengheid wel over degenen, die 

gevallen zijn, maar de goedertierenheid over 

u, indien gij in de goedertierenheid blijft; 

anderszins zult ook gij afgehouwen worden.

2 KORINTHE 6:6     In reinheid, in kennis, 

in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in 

den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde.

2 KORINTHE 10:1     Voorts ik Paulus 

zelf bid u, door de zachtmoedigheid 

en goedertierenheid van Christus, die, 

tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder 

u, maar afwezend stout ben tegen u;

GALATEN 5:22     Maar de vrucht des Geestes 

is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid.

ÉFEZE 2:7     Opdat Hij zou betonen in de 

toekomende eeuwen den uitnemenden 

rijkdom Zijner genade, door de 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

KOLOSSENZEN 3:12     Zo doet dan aan, 

als uitverkorenen Gods, heiligen en 

beminden, de innerlijke bewegingen 

der barmhartigheid, goedertierenheid, 

ootmoedigheid, zachtmoedigheid, 

lankmoedigheid;

TITUS 3:4     Maar wanneer de goeder-

tierenheid van God, onzen Zaligmaker, 

 en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 

5  Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de 

werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, 

door het bad der wedergeboorte en 

vernieuwing des Heiligen Geestes;

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     Looft den HEERE, al 

Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner 

heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

OPENBARING 5:12     Zeggende met een 

grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, 

is waardig te ontvangen de kracht, en 

rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, 

 en heerlijkheid, en dankzegging. 

13  En alle schepsel, dat in den hemel is, 

 en op de aarde, en onder de aarde, en die 

in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, 

hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon 

zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de 

eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle 

eeuwigheid. 

14  En de vier dieren zeiden: Amen. En de 

vier en twintig ouderlingen vielen neder, 

en aanbaden Dengene, Die leeft in alle 

eeuwigheid.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 107:1     Looft den HEERE, want Hij is 

goed; want Zijn goedertierenheid is in der 

eeuwigheid. 

2  Dat zulks de bevrijden des HEEREN 

zeggen, die Hij van de hand der 

wederpartijders bevrijd heeft. 

3  En Hij die uit de landen verzameld 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 zeker wonen; 

en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men 

Hem zal noemen: De HEERE: ONZE 

GERECHTIGHEID.

LUKAS 1:68     Geloofd zij de Heere, de 

God Israëls, want Hij heeft bezocht, en 

verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

LUKAS 1:74     Dat wij, verlost zijnde uit de 

hand onzer vijanden, Hem dienen zouden 

zonder vreze.

LUKAS 24:21     En wij hoopten, dat Hij was 

Degene, Die Israël verlossen zou. Doch 

ook, benevens dit alles, is het heden de 

derde dag, van dat deze dingen geschied 

zijn.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons verlost 

van den vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; want er is geschreven: 

Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 

hangt.

1 THESSALONICENSEN 1:10     En Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, 

Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 

namelijk Jezus, Die ons verlost van den 

toekomenden toorn.

TITUS 2:14     Die Zichzelven voor ons 

gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen 

van alle ongerechtigheid, en Zichzelven 

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     Als Hij spreekt, zo doet Hij 

een stormwind opstaan, die haar golven 

omhoog verheft.

26 Zij rijzen op naar den hemel; zij dalen 

neder tot in de afgronden; hun ziel 

versmelt van angst.

27 Zij dansen en waggelen als een dronken 

man, en al hun wijsheid wordt verslonden.
 

28 Doch roepende tot den HEERE in de 

benauwdheid, die zij hadden, zo voerde 

Hij hen uit hun angsten.

29 Hij doet den storm stilstaan, zodat hun 

golven stilzwijgen.

MATTHÉÜS 8:24     En ziet, er ontstond een 

grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het 

schip van de golven bedekt werd; doch Hij 

sliep.

25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, 

hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, 

behoed ons, wij vergaan!

26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij 

vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond 

Hij op, en bestrafte de winden en de zee; 

en er werd 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 

den opperzangmeester. O God mijns lofs! 

zwijg niet. 

2  Want de mond des goddelozen en de mond 

des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; 

 

 zij hebben met mij gesproken met een valse 

tong. 

3  En met hatelijke woorden hebben zij mij 

omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden 

zonder oorzaak. 

4  Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar 

ik was steeds in het gebed. 

5  En zij hebben mij kwaad voor goed 

opgelegd, en haat voor mijn liefde.

MATTHÉÜS 26:59     En de overpriesters, 

en de ouderlingen, en de gehele grote 

raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, 

opdat zij Hem doden mochten; en vonden 

niet. 

60 En hoewel er vele valse getuigen gekomen 

waren, zo vonden zij toch niet. 

61 Maar ten laatste kwamen twee valse 

getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: 

 Ik kan den tempel Gods afbreken, en in 

drie dagen denzelven opbouwen. 

62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot 

Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?

JOHANNES 10:32     Jezus antwoordde hun: 

Ik heb u vele treffelijke werken getoond 

van Mijn Vader; om welk werk van die 

stenigt gij Mij?

JOHANNES 15:25     Maar dit geschiedt, opdat 

het woord vervuld worde, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben mij zonder 

oorzaak 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. 

PSALMEN

psalm 107 & 109 psalm 109



166

F05 De Messias zal worden verraden.

PSALM 109:8     Dat zijn dagen weinig zijn; 

een ander neme zijn ambt;

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde.

HANDELINGEN 1:20     Want er staat 

geschreven in het boek der Psalmen: Zijn 

woonstede worde woest, en er zij niemand 

die in dezelve wone. En: Een ander neme 

zijn opzienersambt.

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     Nog ben ik hun een smaad; 

als zij mij zien, zo schudden zij hun 

hoofd.

MATTHÉÜS 27:39     En die voorbijgingen, 

lasterden Hem, schuddende hun hoofden.

40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, 

en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 

Indien Gij de Zone Gods zijt, 

 zo kom af van het kruis.

ROMEINEN 15:3     Want ook Christus heeft 

Zichzelven niet behaagd, maar gelijk 

geschreven is: De smadingen dergenen, 

die U smaden, zijn op Mij gevallen.

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan 

 de rechter hand des troons 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 gezet zal hebben tot een voetbank 

Uwer voeten.

2  De HEERE zal den scepter Uwer sterkte 

zenden uit Sion, zeggende: Heers in het 

midden Uwer vijanden.

MATTHÉÜS 22:41     Als nu de Farizeën 

samenvergaderd waren, vraagde hun 

Jezus,

42  En zeide: Wat dunkt u van den Christus? 

Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: 

Davids Zoon.

43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan 

David, in den Geest, zijn Heere? zeggende:

44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: 

Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw 

vijanden zal gezet hebben tot een voetbank 

Uwer voeten.
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45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, 

hoe is Hij zijn Zoon?

46 En niemand kon Hem een woord 

antwoorden; noch iemand durfde Hem 

van dien dag aan iets meer vragen.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, door de 

rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

34 Want David is niet opgevaren in de 

hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft 

gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechter hand,

35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben 

 tot een voetbank Uwer voeten.

1 KORINTHE 15:24     Daarna zal het einde 

zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God 

en den Vader zal overgegeven hebben; 

wanneer Hij zal te niet gedaan hebben

 alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25  Want Hij moet als Koning heersen, totdat 

Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal 

gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, 

is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten 

onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat 

Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is 

het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, 

Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen 

onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon 

Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem 

alle dingen onderworpen heeft, opdat God 

zij alles in allen.

ÉFEZE 1:20     Die Hij gewrocht heeft in 

Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 

rechter hand in den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en 

kracht, en heerschappij, en allen naam, die 

genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zijn voeten 

onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling 

Desgenen, Die alles in allen vervult.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en 

op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door den 

Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij 

 ook de wereld gemaakt heeft;

3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen 

draagt door het woord Zijner kracht, 

 nadat Hij de reinigmaking onzer zonden 

door Zichzelven te weeg gebracht heeft, 

 is gezeten aan de rechter hand der 

Majesteit in de hoogste hemelen;

HEBREËN 1:13     En tot welken der engelen 

heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter 

hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet 

hebben tot een voetbank Uwer voeten?

HEBREËN 10:13     Voorts verwachtende, 

totdat Zijn vijanden gesteld worden tot 

 een voetbank Zijner voeten.
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14 Want met een offerande heeft Hij in 

eeuwigheid volmaakt degenen,

  die geheiligd worden.

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 zal zeer gewillig zijn 

op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; 

uit de baarmoeder des dageraads zal U de 

dauw Uwer jeugd zijn.

HANDELINGEN 2:41     Die dan zijn woord 

gaarne aannamen, werden gedoopt; en 

er werden op dien dag tot hen toegedaan 

omtrent drie duizend zielen.

HANDELINGEN 19:20     Alzo wies het 

Woord des Heeren met macht, en nam 

 de overhand.

HANDELINGEN 21:20     En zij, dat gehoord 

hebbende, loofden den Heere, en zeiden 

tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele 

duizenden van Joden er zijn, die geloven; 

en zij zijn allen ijveraars van de wet.

ÉFEZE 1:4     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft 

in Hem, voor de grondlegging der wereld, 

opdat wij zouden heilig en onberispelijk 

zijn voor Hem in de liefde;

FILIPPENZEN 2:13     Want het is God, Die 

in u werkt beide het willen en het werken, 

naar Zijn welbehagen.

HEBREËN 13:21     Die volmake u in alle 

goed werk, opdat gij Zijn wil moogt 

doen; werkende in u, hetgeen voor Hem 

welbehagelijk is, door Jezus Christus; 

Denwelken zij de heerlijkheid in alle 

eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en 

ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, 

en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 

witte klederen, en palm takken waren in 

hun handen.

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 het zal Hem niet berouwen: Gij zijt 

Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizedek.

HEBREËN 5:5     Alzo heeft ook Christus 

Zichzelven niet verheerlijkt, om 

Hogepriester te worden, maar Die tot Hem 

gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden 

heb Ik U gegenereerd.

6  Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: 

Gij zijt Priester in der eeuwigheid, 

 naar de ordening van Melchizedek.

HEBREËN 6:20     Daar de Voorloper 

 voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, 

 naar de ordening van Melchizedek, 

 een Hogepriester geworden zijnde 

 in der eeuwigheid.
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HEBREËN 7:21     Maar Deze met 

eedzwering, door Dien, Die tot Hem 

gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, 

 en het zal Hem niet berouwen: 

 Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar 

 de ordening van Melchizedek).

22 Van een zoveel beter verbond is Jezus 

Borg geworden.

HEBREËN 7:28     Want de wet stelt tot 

hogepriesters mensen, die zwakheid 

hebben; maar het woord der eedzwering, 

die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, 

 Die in der eeuwigheid geheiligd 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 zal koningen verslaan ten 

dage Zijns toorns.

6  Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij 

zal het vol dode lichamen maken; Hij zal 

verslaan dengene, die het hoofd is over een 

groot land.

MARKUS 16:19     De Heere dan, nadat Hij 

tot hen gesproken had, is opgenomen in 

den hemel, en is gezeten aan de rechter 

hand Gods.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven;

HANDELINGEN 2:34     Want David is niet 

opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: 

De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: 

Zit aan Mijn rechter hand, 

35  Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben 

 tot een voetbank Uwer voeten. 

36  Zo wete dan zekerlijk het ganse huis 

Israëls, dat God Hem tot een Heere en 

Christus gemaakt heeft, namelijk dezen 

Jezus, Dien gij gekruist hebt.

HEBREËN 10:12     Maar Deze, een 

slachtoffer voor de zonden geofferd 

hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan 

 de rechter hand Gods; 

13  Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden 

gesteld worden tot een voetbank Zijner 

voeten. 

14  Want met een offerande heeft Hij in 

eeuwigheid volmaakt degenen, 

 die geheiligd worden.

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 zal op den weg uit de beek 

drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog 

heffen.

PSALM 27:6     Ook nu zal mijn hoofd 

verhoogd worden boven mijn vijanden, 

die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent 

offeranden des geklanks offeren; ik zal 

zingen, ja, psalmzingen den HEERE.

MATTHÉÜS 20:22     Maar Jezus antwoordde 

en zeide: Gijlieden weet niet wat gij 
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begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, 

dien Ik drinken zal, en met den doop 

gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt 

worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

MATTHÉÜS 26:42     Wederom ten tweeden 

male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn 

Vader! Indien deze drinkbeker van Mij 

niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem 

drinke, Uw wil geschiede!

LUKAS 24:26     Moest de Christus niet deze 

dingen lijden, en alzo 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     Zain. Den oprechten gaat 

het licht op in de duisternis; Cheth. Hij is 

genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.

LUKAS 6:36     Weest dan barmhartig, gelijk 

ook uw Vader barmhartig is.

JOHANNES 12:46     Ik ben een Licht, in de 

wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in 

Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

2 KORINTHE 8:8     Ik zeg dit niet als 

gebiedende, maar als door de naarstigheid 

van anderen ook de oprechtheid uwer 

liefde beproevende.

9  Want gij weet de genade van onzen Heere 

Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is 

arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij 

door Zijn armoede zoudt rijk worden.

1 JOHANNES 2:29     Indien gij weet, dat 

Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een 

iegelijk, 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, dien de 

bouwlieden verworpen hadden, is tot een 

hoofd des hoeks geworden.

23  Dit is van den HEERE geschied, en het is 

wonderlijk in onze ogen.

24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt 

heeft; laat ons op denzelven ons 

verheugen, en verblijd zijn.

JESAJA 28:16     Daarom, alzo zegt de Heere 

HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen 

in Sion, een beproefden steen, een 

kostelijken hoeksteen, die wel vast 

gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet 

haasten.

MATTHÉÜS 21:42     Jezus zeide tot hen: 

Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: 

De steen, dien de bouwlieden verworpen 

hebben, deze is geworden tot een hoofd 

des hoeks; van den Heere is dit geschied, 

en het is wonderlijk in onze ogen?

LUKAS 20:17     Maar Hij zag hen aan, en 

zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven 
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staat: De steen, dien de bouwlieden 

verworpen hebben, deze is tot een hoofd 

des hoeks geworden 

HANDELINGEN 2:23     Dezen, door den 

bepaalden raad en voorkennis Gods 

overgegeven zijnde, hebt gij genomen, 

 en door de handen der onrechtvaardigen 

aan het kruis gehecht en gedood;

HANDELINGEN 3:13     De God Abrahams, 

en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, 

heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken 

gij overgeleverd hebt, en hebt Hem 

verloochend, voor het aangezicht van 

Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem 

zoude loslaten.

HANDELINGEN 4:10     Zo zij u allen 

kennelijk, en het ganse volk Israël, dat 

door den Naam van Jezus Christus, den 

Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken 

God van de doden heeft opgewekt, door 

Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

11  Deze is de Steen, Die van u, de 

bouwlieden, veracht is, Welke tot een 

hoofd des hoeks geworden is.

ROMEINEN 9:33     Gelijk geschreven is: Ziet, 

Ik leg in Sion een steen des aanstoots, 

en een rots der ergernis; en een iegelijk, 

die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden.

ÉFEZE 2:20     Gebouwd op het fondament 

der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste Hoeksteen;

21  Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere; 

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt 

tot een woonstede Gods in den Geest.

1 PETRUS 2:6     Daarom is ook vervat in de 

Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten 

Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar 

is; en: Die 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 zij hij, die daar 

komt in den Naam des HEEREN! Wij 

zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.

27 De HEERE is God, Die ons licht gegeven 

heeft. Bindt het feest offer met touwen tot 

aan de hoornen van het altaar.

MATTHÉÜS 21:9     En de scharen, die 

voorgingen en die volgden, riepen, 

zeggende: Hosanna den Zone Davids! 

Gezegend is Hij, Die komt in den Naam 

des Heeren! Hosanna in de hoogste 

hemelen!

10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd 

 de gehele stad beroerd, zeggende: 

 Wie is Deze?

11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, 

 de Profeet van Nazareth in Galilea.

MATTHÉÜS 23:39     Want Ik zeg u: Gij zult 

Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen 

zult: Gezegend is Hij, Die komt in den 

Naam des Heeren!
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LUKAS 19:36     En als Hij voort reisde, 

spreidden zij hun klederen onder Hem 

 op den weg.

37  En als Hij nu genaakte aan den afgang 

des Olijfbergs, begon al de menigte der 

discipelen zich te verblijden, en God te 

loven met grote stemme, vanwege al de 

krachtige daden, die zij gezien hadden;

38  Zeggende: Gezegend is de Koning, 

 Die daar komt in den Naam des Heeren! 

Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid 

 in de hoogste plaatsen!

JOHANNES 12:13     Namen de takken van 

palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, 

en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, 

 Die komt in den Naam des Heeren, 

 Hij, Die is de Koning Israëls!

ÉFEZE 1:3      Gezegend zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

ons gezegend heeft met alle geestelijke 

zegening in den hemel 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! Zij is mijn betrachting 

 den gansen dag

98 Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, 

dan mijn vijanden zijn, want zij is in 

eeuwigheid bij mij. 

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, 

omdat Uw getuigenissen mijn betrachting 

zijn. 

100Ik ben voorzichtiger dan de ouden, 

 omdat ik Uw bevelen bewaard heb. 

101 Ik heb mijn voeten geweerd van alle 

kwade paden, opdat ik Uw woord zou 

onderhouden. 

102 Ik ben niet geweken van Uw rechten, want 

Gij hebt mij geleerd. 

103 Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte 

geweest, meer dan honig mijn mond!

MATTHÉÜS 11:25     In dienzelfden tijd 

antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, 

Vader! Heere des hemels en der aarde! 

dat Gij deze dingen voor de wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en hebt 

dezelve den kinderkens geopenbaard.

LUKAS 2:46     En het geschiedde, na drie 

dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, 

zittende in het midden der leraren, 

 hen horende, en hen ondervragende. 

47  En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich 

over Zijn verstand en antwoorden.

JOHANNES 3:2     Deze kwam des nachts tot 

Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, 

dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; 

want niemand kan deze tekenen doen, 

 die Gij doet, zo God met hem niet is.

JOHANNES 4:34     Jezus zeide tot hen: Mijn 

spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die 

Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.

JOHANNES 15:10     Indien gij Mijn geboden 

bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; 

gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders 

bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

ROMEINEN 13:10     De liefde doet den naaste 

geen kwaad. Zo is dan de liefde 

 de vervulling der wet.
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1 JOHANNES 2:5     Maar zo wie Zijn Woord 

bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt geworden; hieraan kennen wij, 

dat wij in Hem zijn.

1 JOHANNES 5:3     Want dit is de liefde 

Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; 

 en Zijn geboden zijn niet zwaar.

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 op mijn 

rug geploegd; zij hebben hun voren lang 

getogen.

JESAJA 50:6     Ik geef Mijn rug dengenen, 

die Mij slaan, en Mijn wangen 

dengenen, die Mij het haar uitplukken; 

Mijn aangezicht verberg Ik niet voor 

smaadheden en speeksel.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze overtredin-

gen verwond, om onze ongerechtigheden is 

Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

 striemen is ons genezing geworden.

MATTHÉÜS 20:19     En zij zullen Hem 

den heidenen overleveren, om Hem te 

bespotten en te geselen, en te kruisigen; 

en ten derden dage zal Hij weder opstaan.

MATTHÉÜS 27:26     Toen liet hij hun Bar-

abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, 

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     Israël hope op den HEERE; 

want bij den HEERE is goedertierenheid, 

en bij Hem is veel verlossing.

8  En Hij zal Israël verlossen van al zijn 

ongerechtigheden.

PSALM 103:3     Die al uw ongerechtigheid 

vergeeft, die al uw krankheden geneest; 

4  Die uw leven verlost van het verderf, 

die u kroont met goedertierenheid en 

barmhartigheden;

MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden.

LUKAS 1:68     Geloofd zij de Heere, de 

God Israëls, want Hij heeft bezocht, en 

verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

ROMEINEN 3:24     En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door 

 de verlossing, die in Christus Jezus is;

ROMEINEN 6:14     Want de zonde zal over 

 u niet heersen; want gij zijt niet onder 

 de wet, maar onder de genade.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.
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ÉFEZE 1:7     In Welken wij hebben de 

verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom 

Zijner genade,

TITUS 2:14     Die Zichzelven voor ons 

gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen 

van alle ongerechtigheid, en Zichzelven 

een eigen volk zou reinigen, ijverig in 

goede werken.

HEBREËN 9:12     Noch door het bloed der 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

1 JOHANNES 3:5     En gij weet, dat Hij 

geopenbaard is, opdat Hij onze zonden 

zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. 

6  Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt 

niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft 

Hem niet gezien, en heeft Hem niet 

gekend. 

7  Kinderkens, dat u niemand verleide. 

Die de rechtvaardigheid doet, die is 

rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 

8  Die de zonde doet, is uit den duivel; 

want de duivel zondigt van den beginne. 

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, 

opdat Hij de werken des duivels 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 de 

waarheid gezworen, waarvan Hij niet 

wijken zal, zeggende: Van de vrucht uws 

buiks zal Ik op uw troon zetten.

12  Indien uw zonen Mijn verbond zullen 

houden, en Mijn getuigenissen, die Ik hun 

leren zal; zo zullen ook hun zonen tot in 

eeuwigheid op uw troon zitten.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

 bij God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon 

baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn 

in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks 

zal geen einde zijn.

LUKAS 1:69     En heeft een hoorn der 

zaligheid ons opgericht, in het huis van 

David, Zijn knecht;

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond 

Zijner heilige profeten, die van het begin 

der wereld geweest zijn;

HANDELINGEN 2:30     Alzo hij dan een 

 profeet was, en wist, dat God hem met ede ge-

zworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, 

zoveel het vlees aangaat, den Christus verwek-

ken zou, 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 132:14     Want de HEERE heeft Sion 

verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn 

woonplaats, zeggende:

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, 

 en de vele duizenden der engelen;

23  Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten der 

volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testa-

ments, Jezus, en het bloed der besprenging, 

dat betere dingen spreekt dan 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 Mijn rust tot in 

eeuwigheid, hier zal Ik wonen, 

 want Ik heb ze begeerd.

MATTHÉÜS 11:28    Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven. 

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij 

zult rust vinden voor uw zielen. 

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en 

zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die 

zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader 

zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem 

komen, en zullen woning bij hem maken.

HEBREËN 4:3    Want wij, die geloofd hebben, 

gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb 

Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen 

ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de 

grondlegging der wereld af al volbracht waren.

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     Ik zal haar kost rijkelijk 

zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met 

brood verzadigen.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn die hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid; want zij 

zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 6:32     Want al deze dingen 

zoeken de heidenen; want uw hemelse 

Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods 

en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden.

MARKUS 8:6     En Hij gebood de schare neder 

te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven 

broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, 

en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden 

voorleggen; en zij leiden ze der schare voor. 

7  En zij hadden weinige visjes; en als Hij 

gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die 

zouden voorleggen.

8  En zij hebben gegeten, en zijn verzadigd 

geworden, en zij namen het overschot der 

brokken op, zeven manden.

9  Die nu gegeten hadden, waren omtrent 

vier duizend; en Hij liet hen gaan.
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LUKAS 1:53     Hongerigen heeft Hij met 

goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig 

weggezonden.

JOHANNES 6:35     En Jezus zeide tot hen: Ik 

ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 

zal geenszins hongeren, en die in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten.

HANDELINGEN 2:44     En allen, die 

geloofden, waren bijeen, en hadden 

 alle dingen gemeen;

45  En zij verkochten hun goederen en have, 

en verdeelden dezelve aan allen, naar dat 

elk van node had.

46 En dagelijks eendrachtelijk in den 

tempel volhardende, en van huis tot huis 

brood brekende, aten zij te zamen met 

verheuging en eenvoudigheid des harten;

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     En haar priesters zal Ik 

met heil bekleden, en haar gunstgenoten 

zullen zeer juichen.

GALATEN 3:27     Want zovelen als gij in 

Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 

aangedaan.

OPENBARING 1:6     En Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters Gode en 

Zijn Vader; Hem, zeg ik, 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 David een 

hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn 

Gezalfde een lamp toegericht.

18 Ik zal zijn vijanden met schaamte 

bekleden; maar op hem zal zijn kroon 

bloeien.

LUKAS 1:67     En Zacharías, zijn vader, 

 werd vervuld met den Heiligen Geest, 

 en profeteerde, zeggende:

68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, 

 want Hij heeft bezocht, en verlossing 

 te weeg gebracht Zijn volke;

69 En heeft een hoorn der zaligheid ons 

opgericht, in het huis van David, Zijn 

knecht;

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond 

Zijner heilige profeten, die van het begin 

der wereld geweest zijn;

71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, 

en van de hand al dergenen, die ons haten;

LUKAS 2:25     En ziet, er was een mens 

te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; 

en deze mens was rechtvaardig en 

godvrezende; verwachtende de vertroosting 

Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring 

gedaan door den Heiligen Geest, dat hij 

den dood niet zien zoude, eer hij den 

Christus des Heeren zou zien.

27 En hij kwam door den Geest in den 

tempel. En als de ouders het Kindeken 

Jezus inbrachten, om naar de gewoonte 

der wet met Hem te doen;

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, 

 en loofde God, en zeide:
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29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan 

in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid 

gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht 

van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, 

 en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

LUKAS 20:42     En David zelf zegt in het 

boek der psalmen: De Heere heeft gezegd 

tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand,

43 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot 

een voetbank Uwer voeten.

OPENBARING 11 15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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 der aarde zullen 

U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord 

zullen hebben de redenen Uws monds. 

5  En zij zullen zingen van de wegen des 

HEEREN, want de heerlijkheid des 

HEEREN is groot.

JESAJA 49:22     Alzo zegt de Heere HEERE: 

Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de 

heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn 

banier opsteken; dan zullen zij uw zonen 

in de armen brengen, en uw dochters 

zullen op den schouder gedragen worden.

23  En koningen zullen uw voedsterheren 

zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; 

zij zullen zich voor u buigen met het 

aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof 

uwer voeten lekken; en gij zult weten, dat 

Ik de HEERE ben, dat zij niet beschaamd 

zullen worden die Mij verwachten.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #5.

B08 De alwetendheid van de Messias.

PSALM 139:1     Een psalm van David, voor 

den opperzangmeester. HEERE! Gij 

doorgrondt en kent mij. 

2  Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; 

 Gij verstaat van verre mijn gedachten. 

3  Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; 

 en Gij zijt al mijn wegen gewend. 

4  Als er nog geen woord op mijn tong is, 

 zie, Heere! Gij weet het alles.

MATTHÉÜS 9:4     En Jezus, ziende hun 

gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij 

kwaad in uw harten?

MATTHÉÜS 12:36     Maar Ik zeg u, dat van 

elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen 

gesproken hebben, zij van hetzelve zullen 

rekenschap geven in den dag des oordeels.

37 Want uit uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en uit uw 

woorden zult gij veroordeeld worden.
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LUKAS 9:47     Maar Jezus, ziende de 

overlegging hunner harten, nam een 

kindeken, en stelde dat bij Zich;

LUKAS 10:22     Alle dingen zijn Mij van Mijn 

Vader overgegeven; en niemand weet, wie 

de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader 

is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal 

willen openbaren.

JOHANNES 2:24     Maar Jezus Zelf 

betrouwde hun Zichzelven niet, 

 omdat Hij hen allen kende,

25 En omdat Hij niet van node had, dat 

iemand getuigen zou van den mens; 

 want Hij Zelf wist, wat in den mens was.

JOHANNES 13:21     Jezus, deze dingen 

gezegd hebbende, werd ontroerd in den 

geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden 

Mij zal verraden.

JOHANNES 16:30     Nu weten wij, dat Gij 

alle dingen weet, en Gij hebt niet van 

node, dat U iemand vrage. Hierom geloven 

wij, dat Gij van God uitgegaan zijt.

JOHANNES 21:17     Hij zeide tot hem ten 

derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt 

gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat 

Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt 

gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij 

weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. 

Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

1 KORINTHE 4:5     Zo dan oordeelt niets 

voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen 

zijn, Welke ook in het licht zal brengen, 

hetgeen in de duisternis verborgen is, en 

openbaren de raadslagen der harten; en als 

dan zal een iegelijk lof hebben van God.

HEBREËN 4:13     En er is geen schepsel 

onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn 

naakt en geopend voor de ogen Desgenen, 

met Welken wij te doen hebben.

OPENBARING 3:8     Ik weet uw werken; 

 zie, Ik heb een geopende deur voor u 

gegeven, en niemand kan die sluiten; 

 want gij hebt kleine kracht, en gij hebt 

Mijn woord bewaard, en hebt 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 zou ik heengaan voor 

Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor 

Uw aangezicht?

8  Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of 

bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 

9  Nam ik vleugelen des dageraads, woonde 

ik aan het uiterste der zee; 

10  Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en 

Uw rechterhand zou mij houden.

MATTHÉÜS 18:20     Want waar twee of drie 

vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik 

in het midden van hen.

MATTHÉÜS 28:20     En ziet, Ik ben met 

ulieden al de dagen tot de voleinding der 

wereld. Amen.
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JOHANNES 1:1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.

JOHANNES 14:20     In dien dag zult gij 

bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij 

in Mij, en Ik in u.

KOLOSSENZEN 1:17     En Hij is voor alle 

dingen, en alle dingen bestaan te zamen 

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     Jod. Al Uw werken, HEERE, 

zullen U loven, en Uw gunstgenoten 

zullen U zegenen. 

11 Caph. Zij zullen de heerlijkheid 

Uws Koninkrijks vermelden, en Uw 

mogendheid zullen zij uitspreken. 

12 Lamed. Om den mensenkinderen bekend 

te maken Zijn mogendheden, en de eer 

der heerlijkheid Zijns Koninkrijks. 

13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van 

alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle 

geslacht en geslacht.

ÉFEZE 3:7     Waarvan ik een dienaar 

geworden ben, naar de gave der genade 

Gods, die mij gegeven is, naar de werking 

Zijner kracht.

8  Mij, den allerminste van al de heiligen, 

is deze genade gegeven, om onder 

de heidenen door het Evangelie te 

verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom 

van Christus,

1 TIMOTHEÜS 1:17     Den Koning nu 

der eeuwen, den onverderfelijken, den 

onzienlijken, den alleen wijzen God, 

 zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. 

Amen.

HEBREËN 13:15     Laat ons dan door Hem 

altijd Gode opofferen een offerande des 

lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn 

Naam belijden. 

OPENBARING 5:12     Zeggende met een 

grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, 

is waardig te ontvangen de kracht, en 

rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, 

 en heerlijkheid, en dankzegging.

13  En alle schepsel, dat in den hemel is, 

 en op de aarde, en onder de aarde, en die 

in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, 

hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon 

zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de 

eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle 

eeuwigheid.

OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en 

ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, 

en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 

witte klederen, en palm takken waren in 

hun handen.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: 

De zaligheid zij onzen God, Die op den 

troon zit, en het Lam.

11 En al de engelen stonden rondom den 

troon, en rondom de ouderlingen en de vier 

dieren; en vielen voor den troon neder op 

hun aangezicht, en aanbaden God,

12 Zeggende: Amen. De lof, en de 

heerlijkheid, en de wijsheid, en de 
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dankzegging, en de eer, en de kracht, 

en de sterkte zij onzen God in alle 

eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

16  En de vier en twintig ouderlingen, die voor 

God zitten op hun tronen, vielen neder op 

hun aangezichten, en aanbaden God,

17 Zeggende: Wij danken U, Heere God 

almachtig, Die is, en Die was, en Die 

komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt 

aangenomen, en als Koning hebt geheerst;

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 

grote stem, zeggende in den hemel: 

Nu is de zaligheid, en de kracht, en 

het koninkrijk geworden onzes Gods; 

en de macht van Zijn Christus; want 

de verklager onzer broederen, die hen 

verklaagde voor onzen God dag en nacht

 is nedergeworpen.

OPENBARING 19:5     En een stem kwam uit 

den troon, zeggende: Looft onzen God, 

 gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem 

vreest, beiden klein en groot!

6 En ik hoorde als een stem ener grote 

schare, en als een stem veler wateren, 

 en als een stem van sterke donderslagen, 

zeggende: Halleluja, want de Heere, de 

almachtige God, heeft als Koning geheerst.

Zie: #1; #2; 1 Korinthe 15:21-28. 

E05 De wonderen van de Messias.

PSALM 146:8     De HEERE opent de ogen der 

blinden; de HEERE richt de gebogenen op; 

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

JESAJA 35:5     Alsdan zullen der blinden 

ogen opengedaan worden, en der doven 

oren zullen geopend worden.

MATTHÉÜS 9:30     En hun ogen zijn 

geopend geworden. En Jezus heeft hun 

zeer gestrengelijk verboden, zeggende: 

Ziet, dat niemand het wete.

MATTHÉÜS 11:5     De blinden worden 

ziende, en de kreupelen wandelen; de 

melaatsen worden gereinigd, en de doven 

horen; de doden worden opgewekt, en den 

armen wordt het Evangelie verkondigd.

LUKAS 18:42     En Jezus zeide tot hem: 

 Word ziende; uw geloof heeft u behouden.

JOHANNES 9:10     Zij dan zeiden tot hem: 

Hoe zijn u de ogen geopend? 

11  Hij antwoordde en zeide: De Mens, 

genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek 

mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar 

het badwater Siloam, en was u. En ik ging 

heen, en wies mij, en ik werd ziende.

HANDELINGEN 26:18     Om hun ogen 

te openen, en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht, en van de macht 

des satans tot God; opdat zij vergeving der 

zonden ontvangen, en een erfdeel onder 

de geheiligden, door het geloof in Mij.

PSALMEN

psalm 145 psalm 146



181

ÉFEZE 1:18     Namelijk verlichte ogen uws 

verstands, opdat gij moogt weten, welke 

zij de hoop van Zijn roeping, en welke 

de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn 

erfenis in de heiligen;

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;

Zie: Jesaja 42:16,18.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

PSALM 147:3     Hij geneest de gebrokenen 

van hart, en Hij verbindt hen in hun 

smarten.

6 De HEERE houdt de zachtmoedigen 

staande; de goddelozen vernedert Hij, tot 

de aarde toe.

MATTHÉÜS 5:5     Zalig zijn de 

zachtmoedigen; want zij zullen het 

aardrijk beerven.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

Zie: 1 Petrus 5:6.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 147:2     De HEERE bouwt Jeruzalem; 

Hij vergadert Israëls verdrevenen.

13  Want Hij maakt de grendelen uwer 

poorten sterk; Hij zegent uw kinderen 

binnen in u.

14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij 

verzadigt u met het vette der tarwe.

20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn 

rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

JESAJA 11:12     En Hij zal een banier 

oprichten onder de heidenen, en Hij zal de 

verdrevenen van Israël verzamelen, en de 

verstrooiden uit Juda vergaderen, van de 

vier eilanden des aardrijks.

ZACHARÍA 8:3     Alzo zegt de HEERE: Ik 

ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in 

het midden van Jeruzalem wonen; en 

Jeruzalem zal geheten worden een stad 

 der waarheid, en de berg des HEEREN 

 der heirscharen, een berg der heiligheid.

ROMEINEN 3:1     Welk is dan het voordeel 

van den Jood? Of welk is de nuttigheid 

 der besnijdenis?

2  Vele in alle manier; want dit is wel het 

eerste, dat hun de Woorden Gods zijn 

toebetrouwd.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 
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26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, 

 als 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     Hallelujah! Zingt den HEERE 

een nieuw lied; Zijn lof zij in 

 de Gemeente Zijner gunstgenoten. 

2  Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die 

hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions 

zich verheugen over hun Koning. 

3  Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij 

Hem psalmzingen op de trommel en harp. 

4  Want de HEERE heeft een welgevallen 

aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen 

versieren met heil. 

5  Dat Zijn gunstgenoten van vreugde 

opspringen, om die eer; dat zij juichen 

 op hun legers.

MATTHÉÜS 21:5     Zegt der dochter Sions: 

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen, 

zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

LUKAS 19:38     Zeggende: Gezegend is de 

Koning, Die daar komt in den Naam des 

Heeren! Vrede zij in den hemel, 

 en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!

HEBREËN 2:12     Zeggende: Ik zal Uw 

naam Mijn broederen verkondigen; in het 

midden der Gemeente zal Ik U lofzingen.

1 PETRUS 1:8     Denwelken gij niet gezien 

hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken 

gij nu, hoewel Hem niet ziende, 

maar gelovende, u verheugt met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;

1 PETRUS 3:4     Maar de verborgen mens des 

harten, in het onverderfelijk versiersel van 

een zachtmoedigen en stillen geest, die 

kostelijk is voor God.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 

 en taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot 

koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op de aarde.

OPENBARING 19:6     En ik hoorde als een 

stem ener grote schare, en als een stem 

veler wateren, en als een stem van sterke 

donderslagen, zeggende: Halleluja, want 

de Heere, de almachtige God, heeft als 

Koning geheerst.

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.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.     

PSALM 149:6     De verheffingen Gods zullen 

in hun keel zijn; en een tweesnijdend 

zwaard in hun hand; 

7  Om wraak te doen over de heidenen, 

 en bestraffingen over de volken; 

8  Om hun koningen te binden met ketenen, 

en hun achtbaren met ijzeren boeien; 

9  Om het beschreven recht over hen te 

doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn 

gunstgenoten zijn. Hallelujah!

ZACHARÍA 14:17     En het zal geschieden, 

zo wie van de geslachten der aarde niet 

zal optrekken naar Jeruzalem, om den 

Koning, den HEERE der heirscharen, te 

aanbidden, zo zal er over henlieden geen 

regen wezen.

18  En indien het geslacht der Egyptenaren, 

over dewelke de regen niet is, niet zal 

optrekken noch komen, zo zal die plage 

over hen zijn, met dewelke de HEERE die 

heidenen plagen zal, die niet optrekken 

zullen, om te vieren het feest der 

loofhutten.

19  Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, 

mitsgaders de zonde aller heidenen, die 

niet optrekken zullen, om te vieren het 

feest der loofhutten.

1 KORINTHE 6:2     Weet gij niet, dat de 

heiligen de wereld oordelen zullen? En 

indien door u de wereld geoordeeld wordt, 

zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?

3  Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen 

zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit 

leven aangaan?

HEBREËN 4:12     Want het Woord Gods is 

levend en krachtig, en scherpsnijdender 

dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat 

door tot de verdeling der ziel, en des 

geestes, en der samenvoegselen, en des 

mergs, en is een oordeler der gedachten 

 en der overleggingen des harten.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk 

 de zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 3:21     Die overwint, Ik zal 

hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, 

gelijk als Ik overwonnen heb, en ben 

gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Zie: #1; #6; Psalm 96:14; Psalm 145:3-5; Psalm 148:14; 
Daniël 7:18,22; Lukas 2:14; Openbaring 19:11-21.
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G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

SPREUKEN 1:23     Keert u tot Mijn 

bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden 

overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn 

woorden u bekend maken.

JOËL 2:28     En daarna zal het geschieden, 

dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle 

vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen 

profeteren; uw ouden zullen dromen 

dromen, uw jongelingen zullen gezichten 

zien;

ZACHARÍA 12:10     Doch over het huis 

Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der 

genade en der gebeden; en zij zullen Mij 

aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, 

en zij zullen over Hem rouwklagen, als 

met de rouwklage over een enigen zoon; 

en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, 

gelijk men bitterlijk kermt over een 

eerstgeborene.

HANDELINGEN 2:4     En zij werden allen 

vervuld met den Heiligen Geest, en 

begonnen te spreken met andere talen, 

zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

HANDELINGEN 2:38     En Petrus zeide tot 

hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde 

gedoopt in den Naam van Jezus Christus, 

tot vergeving der zonden; en gij zult de 

gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Zie: Jesaja 32:15.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid. 

D01 De zalving van de Messias.

SPREUKEN 8:22     De HEERE bezat Mij in 

het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, 

 van toen aan.

23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; 

van den aanvang, van de oudheden der aarde 

aan.

24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, 

als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;

25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de 

heuvelen was Ik geboren.

26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, 

 noch de velden, noch de aanvang van 

 de stofjes der wereld.

27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; 

toen Hij een cirkel over het vlakke des 

afgronds beschreef;

28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; 

toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;

29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de 

wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; 

toen Hij de grondvesten der aarde stelde;

JOHANNES 1:1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.

2  Dit was in den beginne bij God.

3  Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, 

en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, 

dat gemaakt is.

4  In Hetzelve was het Leven, en het Leven 

was het Licht der mensen.

JOHANNES 17:5     En nu verheerlijk Mij, Gij 

Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, 

die Ik bij U had, eer de wereld was.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil, dat waar 

Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 
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gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.

KOLOSSENZEN 1:15     Dewelke het Beeld is 

des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene 

aller kreaturen.

16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, 

die in de hemelen en die op de aarde 

zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, 

hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn 

door Hem en tot Hem geschapen;

17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen 

bestaan te zamen door Hem;

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk 

der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij 

 in allen de Eerste zou zijn.

19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, 

dat in Hem al de volheid wonen zou;

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en op 

velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heb-

bende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 

de wereld gemaakt heeft;

3  Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner 

heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen 

draagt door het woord Zijner kracht, 

 nadat Hij de reinigmaking onzer zonden 

door Zichzelven te weeg gebracht heeft, 

 is gezeten aan de rechter hand der 

Majesteit in de hoogste hemelen;

4 Zoveel treffelijker geworden dan de 

engelen, als Hij uitnemender Naam boven 

hen geerfd heeft.

5 Want tot wien van de engelen heeft Hij 

ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden 

 heb ik U gegenereerd? En wederom: 

 Ik zal Hem tot een Vader zijn, 

 en Hij zal 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 der zee haar perk 

zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden 

overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;

30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik 

was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd 

voor Zijn aangezicht spelende;

31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, 

en Mijn vermakingen zijn met de 

mensenkinderen.

MATTHÉÜS 3:16     En Jezus, gedoopt zijnde, 

is terstond opgeklommen uit het water; 

 en ziet, de hemelen werden Hem geopend, 

en hij zag den Geest Gods nederdalen, 

gelijk een duive, en op Hem komen.

17  En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: 

Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 

Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

JOHANNES 1:1 In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, 

 en het Woord was God.

2  Dit was in den beginne bij God. 

3  Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, 

en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, 

dat gemaakt is.
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JOHANNES 1:18     Niemand heeft ooit God 

gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den 

schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 4:34     Jezus zeide tot hen: 

 Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, 

Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk 

volbrenge.

JOHANNES 5:19     Jezus dan antwoordde en 

zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, 

tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want 

zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon 

desgelijks.

20 Want de Vader heeft den Zoon lief, 

 en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij 

zal Hem groter werken tonen dan deze, 

opdat gij u 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 ten hemel 

opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft 

den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie 

heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie 

heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is 

Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, 

zo gij het weet?

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

JEREMÍA 23:6     In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden, en Israël zeker wonen; 

en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men 

Hem zal noemen: De HEERE: ONZE 

GERECHTIGHEID.

JOHANNES 1:1     In den beginne 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 den 

schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 3:13     En niemand is opgevaren 

in den hemel, dan Die uit den hemel 

nedergekomen is, namelijk de Zoon des 

mensen, Die in den hemel is.

ÉFEZE 4:9     Nu dit: Hij is opgevaren; wat is 

het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald 

in de nederste delen der aarde?

10  Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die 

opgevaren is verre boven al de hemelen, 

opdat Hij alle dingen vervullen zou.

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 enkel 

zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans 

begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; 

 ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters 

van Jeruzalem!

PSALM 45:2     Gij zijt veel schoner dan de 

mensenkinderen; genade is uitgestort in 

Uw lippen; daarom heeft U God gezegend 

in eeuwigheid.

JOHANNES 3:29     Die de bruid heeft, 

is de bruidegom, maar de vriend des 

bruidegoms, die staat en hem hoort, 

verblijdt zich met blijdschap om de stem 

des bruidegoms. Zo is dan deze mijn 

blijdschap vervuld geworden.

GALATEN 2:20     Ik ben met Christus 

gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, 

maar Christus leeft in mij; en hetgeen 

ik nu in het vlees leef, dat leef ik door 

het geloof des Zoons van God, Die mij 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij 

overgegeven heeft.

1 JOHANNES 4:16     En wij hebben gekend 

en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. 

God is liefde; en die 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     En het zal geschieden in het 

laatste der dagen, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven 

worden boven de heuvelen, en tot 

denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: 

Komt, laat ons opgaan tot den berg des 

HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, 

opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat 

wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord 

uit Jeruzalem.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden. 

29 Want het koninkrijk is des HEEREN, en 

Hij heerst onder de heidenen.

JESAJA 49:22     Alzo zegt de Heere HEERE: 

Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de 

heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn 

banier opsteken; dan zullen zij uw zonen 

in de armen brengen, en uw dochters 

zullen op den schouder gedragen worden. 

23 En koningen zullen uw voedsterheren 

zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; 

zij zullen zich voor u buigen met het 

aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof 

uwer voeten lekken; en gij zult weten, dat 

Ik de HEERE ben, dat zij niet beschaamd 

zullen worden die Mij verwachten.

JEREMÍA 3:17     Te dier tijd zullen zij 

Jeruzalem noemen, des HEEREN 

troon; en al de heidenen zullen tot haar 

vergaderd worden, om des HEEREN 

Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet 

meer wandelen naar het goeddunken van 

hun boos hart.

ZACHARÍA 8:20     Alzo zegt de HEERE der 

heirscharen: Nog zal het geschieden, dat 

de volken, en de inwoners van vele steden 

komen zullen; 

21  En de inwoners der ene stad zullen gaan 

tot de inwoners der andere, zeggende: 

Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken 

het aangezicht des HEEREN, en om den 

HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal 

ook henengaan.

22 Alzo zullen vele volken, en machtige 

heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om 

het aangezicht des HEEREN te smeken. 

23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Het zal in die dagen geschieden, dat tien 

mannen, uit allerlei tongen der heidenen, 

grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen 

van een Joodsen man, zeggende: Wij 

zullen met ulieden gaan, want wij hebben 

gehoord, dat God met ulieden is.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen van God 

geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van 

den Vader gehoord en geleerd heeft, die 

komt tot Mij.

HANDELINGEN 1:8     Maar gij zult 

ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, 

Die over u komen zal; en gij zult Mijn 

getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 
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geheel Judea en Samaria, en tot aan het 

uiterste der aarde.

ROMEINEN 15:18      Want ik zou niet durven 

iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet 

gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der 

heidenen, met woorden en werken;

1 JOHANNES 2:27     En de zalving, die 

gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft 

in u, en gij hebt niet van node, dat iemand 

u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert 

van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, 

en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd 

heeft, zo zult gij in Hem blijven.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 

grote stem, zeggende in den hemel: 

Nu is de zaligheid, en de kracht, en 

het koninkrijk geworden onzes Gods; 

en de macht van Zijn Christus; want 

de verklager onzer broederen, die hen 

verklaagde voor onzen God dag en nacht is 

nedergeworpen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor U aanbidden; want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en 

uitverkorenen en gelovigen.

OPENBARING 21:10     En hij voerde mij weg 

in den geest op een groten en hogen berg, en 

hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeru-

zalem, nederdalende uit den hemel van God.

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     En Hij zal rechten onder de 

heidenen, en bestraffen vele volken; en 

zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, 

en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk 

zal tegen het andere volk geen zwaard 

opheffen, en zij zullen geen oorlog meer 

leren.

JESAJA 60:18     Er zal geen geweld meer 

gehoord worden in uw land, verstoring noch 

verbreking in uw landpale; maar uw muren 

zult gij Heil heten, en uw poorten Lof.

ZACHARÍA 9:10     En Ik zal de wagens 

uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit 

Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid 

worden, en Hij zal den heidenen vrede 

spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van 

zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de 

einden der aarde.
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JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven; 

23  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den 

Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 

Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

HANDELINGEN 17:31     Daarom dat Hij 

een dag gesteld heeft, op welken Hij 

den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 

doden opgewekt heeft.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

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     Komt, gij huis van Jakob, en laat 

ons wandelen in het licht des HEEREN.

JESAJA 30:26     En het licht der maan zal zijn 

als het licht der zon, en het licht der zon 

zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven 

dagen; ten dage als de HEERE de breuk 

Zijns volks zal verbinden, en de wonde, 

waarmede het geslagen is, genezen.

JESAJA 49:6     Verder zeide Hij: Het is te 

gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, 

om op te richten de stammen van Jakob, 

en om weder te brengen de bewaarden in 

Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht 

der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan 

het einde der aarde.

LUKAS 1:79     Om te verschijnen dengenen, 

die gezeten zijn in duisternis en schaduw 

des doods; om onze voeten te richten 

 op den weg des vredes.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der 

wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet 

wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zeide tot 

hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij 

ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, 

opdat de duisternis u niet bevange. En die 

in de duisternis wandelt, weet niet, waar 

hij heengaat.

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het 

Licht, opdat gij kinderen des Lichts 

 moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; 

 en weggaande verborg Hij Zich van hen.

ROMEINEN 13:12     De nacht is voorbijgegaan, 

en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan 

afleggen de werken der duisternis, 

 en aandoen de wapenen des lichts.

JESAJA
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ÉFEZE 5:8     Want gij waart eertijds duisternis, 

maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt 

als kinderen des lichts.

9 (Want de vrucht des Geestes is in alle 

goedigheid, en rechtvaardigheid, 

 en waarheid),

1 THESSALONICENSEN 5:5     Gij zijt allen 

kinderen des lichts, en kinderen des daags; 

wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6  Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de 

anderen, maar laat ons waken, 

 en nuchteren zijn.

1 JOHANNES 1:7     Maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, 

 zo hebben wij gemeenschap met elkander, 

en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde.

OPENBARING 21:23     En de stad behoeft 

de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 

zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods 

heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

24 En de volken, die zalig worden, zullen in 

haar licht wandelen; en de koningen der 

aarde brengen hun heerlijkheid en eer in 

dezelve.

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    Te dien dage zal des HEEREN 

SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, 

en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid 

en tot versiering dengenen, die het 

ontkomen zullen in Israël.

JEREMÍA 23:5     Ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik aan David een 

rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die 

zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig 

zijn, en recht en gerechtigheid doen op de 

aarde.

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en 

Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam 

zijn, waarmede men Hem zal noemen: De 

HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

JOËL 3:18     En het zal te dien dage 

geschieden dat de bergen van zoeten wijn 

zullen druipen, en de heuvelen van melk 

vlieten, en alle stromen van Juda vol van 

water gaan; en er zal een fontein uit het 

huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal 

van Sittim bewateren.

ZACHARÍA 6:12     En spreek tot hem, 

zeggende: Alzo spreekt de HEERE der 

heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, 

Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn 

plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN 

tempel bouwen. 

JESAJA
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13  Ja, Hij zal den tempel des HEEREN 

bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, 

 en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; 

en Hij zal priester zijn op Zijn troon; 

 en de raad des vredes zal tussen die 

Beiden wezen.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

 bij God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een 

Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 15:5     Ik ben de Wijnstok, en gij 

de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, 

die draagt veel vrucht; want zonder Mij 

kunt gij niets doen.

GALATEN 5:22     Maar de vrucht des Geestes 

is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid.

OPENBARING 22:2     In het midden van haar 

straat en op de ene en de andere zijde der 

rivier was de boom des levens, voortbrengen-

de twaalf vruchten, van maand tot maand 

gevende zijne vrucht; en de bladeren des 

booms waren tot genezing der heidenen.

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     En het zal geschieden, dat de 

overgeblevene in Sion, en de overgelatene 

in Jeruzalem zal heilig geheten worden, 

een iegelijk, die geschreven is ten leven te 

Jeruzalem;

JOËL 3:16     En de HEERE zal uit Sion 

brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, 

dat hemel en aarde beven zullen; maar de 

HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, 

 en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 

17  En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, 

uw God ben, wonende op Sion, den berg 

Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een 

heiligheid zijn, en vreemden zullen niet 

meer door haar doorgaan.

ZACHARÍA 14:20     Te dien dage zal 

op de bellen der paarden staan: De 

HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten 

in het huis des HEEREN zullen zijn als de 

sprengbekkens voor het altaar; 

21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen 

den HEERE der heirscharen heilig zijn, zodat 

allen, die offeren willen, zullen komen, en van 

dezelve nemen, en in dezelve koken; en er 

zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des 

HEEREN der heirscharen, te dien dage.

ROMEINEN 11:16     En indien de eerstelingen 

heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien 

de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.
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27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

ÉFEZE 1:4     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft 

in Hem, voor de grondlegging der wereld, 

opdat wij zouden heilig en onberispelijk 

zijn voor Hem in de liefde;

ÉFEZE 5:26     Opdat Hij haar heiligen zou, 

haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het Woord;

27  Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou 

voorstellen, een Gemeente, die geen vlek 

of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar 

 dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

HEBREËN 12:14     Jaagt den vrede na met 

allen, en de heiligmaking, zonder welke 

niemand den Heere zien zal;

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem,

 en de vele duizenden der engelen;

OPENBARING 3:5     Die overwint, die zal 

bekleed worden met witte klederen; en 

Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit 

het boek des levens, en Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 13:8     En allen, die op de 

aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, 

welker namen niet zijn geschreven in het 

boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, 

van de grondlegging der wereld.

OPENBARING 17:8     Het beest, dat gij 

gezien hebt, was en is niet; en het zal 

opkomen uit den afgrond, en ten verderve 

gaan; en die op de aarde wonen, zullen 

verwonderd zijn (welker namen niet zijn 

geschreven in het boek des levens van 

de grondlegging der wereld), ziende het 

beest, dat was en niet is, hoewel het is.

OPENBARING 20:15     En zo iemand niet 

gevonden werd geschreven in het boek des 

levens, die werd geworpen in den poel des 

vuurs.

OPENBARING 21:27     En in haar zal 

niet inkomen iets, dat ontreinigt, en 

gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 

maar die geschreven zijn in het boek des 

levens des Lams.

OPENBARING 22:15     Maar buiten zullen 

zijn de honden, en de tovenaars, 

 en de hoereerders, en de doodslagers, 

 en de afgodendienaars, en een iegelijk, 

 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     Als de Heere zal afgewassen 

hebben den drek der dochteren van Sion, 

en de bloedschulden van Jeruzalem zal 

verdreven hebben uit derzelver midden, 

door den Geest des oordeels, en door den 

Geest der uitbranding. 

5  En de HEERE zal over alle woning van den 

berg Sions, en over haar vergaderingen, 
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scheppen een wolk des daags, en een rook, 

en den glans eens vlammenden vuurs des 

nachts; want over alles wat heerlijk is, 

 zal een beschutting wezen.

6  En daar zal een hut zijn tot een schaduw 

des daags tegen de hitte, en tot een 

toevlucht, en tot een verberging tegen 

 den vloed en tegen den regen.

PSALM 87:2     De HEERE bemint de poorten 

van Sion boven alle woningen van Jakob. 

3  Zeer heerlijke dingen worden van u 

gesproken, o stad Gods! Sela.

JESAJA 31:5     Gelijk vliegende vogelen, alzo 

zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem 

beschutten, beschuttende zal Hij haar ook 

verlossen, doorgaande zal Hij haar ook 

uithelpen.

JESAJA 33:20     Schouwt Sion aan, de stad 

onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen 

Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, 

een tent, die niet ter neder geworpen zal 

worden, welker pinnen in der eeuwigheid 

niet zullen uitgetogen worden, en van 

welker zelen geen verscheurd worden.

EZECHIËL 36:25     Dan zal Ik rein water op 

u sprengen, en gij zult rein worden; van al 

uw onreinigheden en van al uw drekgoden 

zal Ik u reinigen. 

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal 

een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 

27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij 

in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen. 

28  En gij zult wonen in het land, dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot 

een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 

29 En Ik zal u verlossen van al uw 

onreinigheden; en Ik zal roepen tot het 

koren, en zal dat vermenigvuldigen, 

 en Ik zal geen honger op u leggen.

ZACHARÍA 12:8     Te dien dage zal de HEERE 

de inwoners van Jeruzalem beschutten; en 

die, die onder hen struikelen zou, zal te dien 

dage zijn als David; en het huis Davids zal 

zijn als goden; als de Engel des HEEREN 

voor hun aangezicht.

ZACHARÍA 13:1     Te dien dage zal er een 

Fontein geopend zijn voor het huis Davids, 

en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen 

de zonde en tegen de onreinigheid. 

2  En het zal te dien dage geschieden, spreekt 

de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien 

zal uit het land de namen der afgoden, dat 

zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook 

de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit 

het land wegdoen.

MATTHÉÜS 3:11     Ik doop u wel met water 

tot bekering; maar Die na mij komt, is 

sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet 

waardig ben Hem na te dragen; Die zal 

u met den Heiligen Geest en met vuur 

dopen. 

12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn 

dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in 

Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf 

met onuitblusselijk vuur verbranden.

JOHANNES 16:8     En Die gekomen zijnde, 

zal de wereld overtuigen van zonde, 

 en van gerechtigheid, en van oordeel:
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 9  Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn 

Vader heenga, en gij zult Mij niet meer 

zien; 

11 En van oordeel, omdat de overste dezer 

wereld geoordeeld is.

1 KORINTHE 6:11     En dit waart gij 

sommigen; maar gij zijt afgewassen, 

maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den 

Heere Jezus, en door den Geest onzes 

Gods;

OPENBARING 1:5     En van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der koningen der aarde. Hem, Die ons 

heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed.

OPENBARING 7:14     En ik sprak tot 

hem: Heere, gij weet het. En hij zeide 

tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote 

verdrukking komen; en zij hebben hun 

lange klederen gewassen, en hebben hun 

lange klederen wit gemaakt in het bloed 

des Lams.

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

Lam stond op den berg Sion, en met Hem 

honderd vier en veertig duizend, hebbende 

den Naam Zijns Vaders geschreven aan 

hun voorhoofden.

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     Nu zal ik mijn Beminde een lied 

mijns Liefsten zingen van Zijn wijngaard; 

Mijn Beminde heeft een wijngaard op een 

vetten heuvel.

2  En Hij heeft dien omtuind, en van stenen 

gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met 

edele wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs 

midden een toren gebouwd, en ook een 

wijnbak daarin uitgehouwen; en Hij 

heeft verwacht, dat hij goede druiven zou 

voortbrengen, maar hij heeft stinkende 

druiven voortgebracht.

PSALM 80:15     O God der heirscharen! keer 

toch weder; aanschouw uit den hemel, en 

zie, en bezoek dezen wijnstok,

16 En den stam, dien Uw rechterhand geplant 

heeft, en dat om den zoon, dien Gij U 

gesterkt hebt!

JEREMÍA 2:21     Ik had u toch geplant, een 

edelen wijnstok, een geheel getrouw 

zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd in 

verbasterde ranken van een vreemden 

wijnstok?

MATTHÉÜS 21:33     Hoort een andere 

gelijkenis. Er was een heer des huizes, die 

een wijngaard plantte, en zette een tuin 

daarom, en groef een wijnpersbak daarin, 

en bouwde een toren, en verhuurde dien 

den landlieden, en reisde buiten ‘s lands.

34  Toen nu de tijd der vruchten genaakte, 

zond hij zijn dienstknechten tot de 

landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. 

35 En de landlieden, nemende zijn 

dienstknechten, hebben den een geslagen, 
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en den anderen gedood, en den derden 

gestenigd. 

36 Wederom zond hij andere dienstknechten, 

meer in getal dan de eersten, en zij deden 

hun desgelijks. 

37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, 

zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. 

38 Maar de landlieden, den zoon ziende, 

zeiden onder elkander: Deze is de 

erfgenaam, komt, laat ons hem doden, 

 en zijn erfenis aan ons behouden. 

39 En hem nemende, wierpen zij hem uit, 

buiten den wijngaard, en doodden hem.

JOHANNES 3:29     Die de bruid heeft, 

is de bruidegom, maar de vriend des 

bruidegoms, die staat en hem hoort, 

verblijdt zich met blijdschap om de stem 

des bruidegoms. Zo is dan deze mijn 

blijdschap vervuld geworden.

JOHANNES 15:1     Ik ben de ware Wijnstok, 

en Mijn Vader is de Landman.

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, toen de koning 

Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende 

op een hogen en verheven troon, en Zijn 

zomen vervullende den tempel.

2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk 

had zes vleugelen; met twee bedekte ieder 

zijn aangezicht, en met twee bedekte hij 

zijn voeten, en met twee vloog hij.

3 En de een riep tot den ander, en zeide: 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 

heirscharen! De ganse aarde is van Zijn 

heerlijkheid vol!

4  Zodat de posten der dorpels zich bewogen 

van de stem des roependen; en het huis 

werd vervuld met rook.

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

OPENBARING 4:11     Gij Heere, zijt waardig 

te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, 

en de kracht; want Gij hebt alle dingen 

geschapen, en door Uw wil zijn zij,

 en zijn zij geschapen.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het 

gezang van Mozes, den dienstknecht 

Gods, en het gezang des Lams, zeggende: 

Groot en wonderlijk zijn Uw werken, 

Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig 

en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning 

der heiligen!

4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt 

alleen heilig; want alle volken zullen 

komen, en voor 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 zeide Hij: Ga henen, en 

zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat 

niet, en ziende ziet, maar merkt niet.
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10  Maak het hart dezes volks vet, en maak 

hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat 

het niet zie met zijn ogen, noch met zijn 

oren hore, noch met zijn hart versta, noch 

zich bekere, en Hij het geneze.

JOHANNES 12:39     Daarom konden zij niet 

geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd 

heeft:

40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart 

verhard; opdat zij met de ogen niet zien, 

en met het hart niet verstaan, 

 en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid 

zag, en van Hem sprak.

HANDELINGEN 28:24     En sommigen 

geloofden wel, hetgeen gezegd werd, 

 maar sommigen geloofden niet.

25  En tegen elkander oneens zijnde, 

scheidden zij; als Paulus dit ene woord 

gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige 

Geest gesproken door Jesaja, den profeet, 

tot onze vaderen,

26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, 

 en zeg: Met het gehoor zult gij horen, 

 en geenszins verstaan; en ziende zult gij 

zien, en geenszins bemerken.

27 Want het hart dezes volks is dik 

geworden, en met de oren hebben zij 

zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben 

zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd 

met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zij zich 

bekeren, en Ik hen geneze.

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 

ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal 

zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, 

en Zijn naam IMMANUËL heten.

15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete 

te verwerpen het kwade, en te verkiezen 

het goede.

16 Zekerlijk, eer dit Knechtje weet te 

verwerpen het kwade, en te verkiezen het 

goede, zal dat land, waarover gij verdrietig 

zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.

MATTHÉÜS 1:20     En alzo hij deze dingen 

in den zin had, ziet, de engel des Heeren 

verscheen hem in den droom, zeggende: 

Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd 

Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want 

hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit 

den Heiligen Geest;

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 

naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 

zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden, hetgeen van den Heere gesproken 

is, door den profeet, zeggende:

23  Ziet, de maagd zal zwanger worden, en 

een Zoon baren, en gij zult Zijn naam 

heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet 

zijnde, God met ons.

MATTHÉÜS 16:15     Hij zeide tot hen: Maar 

gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 

16  En Simon Petrus, antwoordende, zeide: 

Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 

Gods.
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MATTHÉÜS 18:20     Want waar twee of drie 

vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik 

in het midden van hen.

MATTHÉÜS 28:20     En ziet, Ik ben met 

ulieden al de dagen tot de voleinding der 

wereld. Amen.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

 bij God gevonden.

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon 

baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat 

wezen, dewijl ik geen man bekenne?

35 En de engel, antwoordende, zeide tot 

haar: De Heilige Geest zal over u komen, 

en de kracht des Allerhoogsten zal u 

overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, 

Dat uit u geboren zal worden, zal Gods 

Zoon genaamd worden.

JOHANNES 1:15     Johannes getuigt van 

Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze 

was het, van Welken ik zeide: Die na mij 

komt, is voor mij geworden, want Hij was 

eer dan ik.

JOHANNES 14:15     Indien gij Mij liefhebt, 

zo bewaart Mijn geboden. 

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u 

een anderen Trooster geven, opdat Hij 

 bij u blijve in der eeuwigheid; 

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken 

de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 

Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent 

Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in 

u zijn.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij 

zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen 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     Den HEERE der heirscharen, 

Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij uw 

vreze, en Hij zij uw verschrikking.

14  Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; 

maar tot een steen des aanstoots en tot een 

rotssteen der struikeling den twee huizen 

van Israël, tot een strik en tot een net den 

inwoners te Jeruzalem.

15  En velen onder hen zullen struikelen, en 

vallen, en verbroken worden, en zullen 

verstrikt en gevangen worden.

MATTHÉÜS 11:6     En zalig is hij, die aan 

Mij niet zal geërgerd worden.

MATTHÉÜS 13:57     En zij werden aan 

Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: 

Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn 

vaderland, en in zijn huis.
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LUKAS 2:34     En Simeon zegende 

henlieden, en zeide tot Maria, Zijn 

moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val 

en opstanding veler in Israël, en tot een 

teken, dat wedersproken zal worden.

LUKAS 20:17     Maar Hij zag hen aan, en 

zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven 

staat: De steen, dien de bouwlieden 

verworpen hebben, deze is tot een hoofd 

des hoeks geworden? 

18 Een iegelijk, die op dien steen valt, zal 

verpletterd worden, en op wien hij valt, 

dien zal hij vermorzelen.

LUKAS 21:35     Want gelijk een strik zal hij 

komen over al degenen, die op den gansen 

aardbodem gezeten zijn.

ROMEINEN 9:31     Maar Israël, die de wet 

der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet 

der rechtvaardigheid niet gekomen.

32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit 

het geloof, maar als uit de werken der wet, 

want zij hebben zich gestoten aan den 

steen des aanstoots;

33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion 

een steen des aanstoots, en een rots der 

ergernis; en een iegelijk, die in Hem 

gelooft, zal niet beschaamd worden.

1 PETRUS 2:7     U dan, die gelooft, is Hij 

dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt 

gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden 

verworpen hebben, Deze is geworden tot 

een hoofd des hoeks, en een steen des 

aanstoots, en een rots der ergernis;

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     Maar het land, dat beangstigd 

was, zal niet gans verduisterd worden; 

gelijk als Hij het in den eersten tijd 

verachtelijk gemaakt heeft, naar het land 

van Zebulon aan, en naar het land van 

Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het 

laatste heerlijk gemaakt, naar den weg 

zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, 

aan Galilea der heidenen.

MATTHÉÜS 2:22     Maar als hij hoorde, 

dat Archelaus in Judea koning was, in de 

plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij 

daarheen te gaan; maar door Goddelijke 

openbaring vermaand in den droom, 

 is hij vertrokken in de delen van Galilea.

23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn 

woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; 

opdat vervuld zou worden, wat door de 

profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal 

geheten worden.

MATTHÉÜS 4:12     Als nu Jezus gehoord 

had, dat Johannes overgeleverd was, 

 is Hij wedergekeerd naar Galilea;

13  En Nazareth verlaten hebbende, is komen 

wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, 

in de landpale van Zebulon en Nafthali;

14 Opdat vervuld zou worden, hetgeen 

gesproken is door Jesaja, den profeet, 

zeggende:

15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan 

den weg der zee over de Jordaan, Galilea 

der volken; 
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JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zeide tot hem: Wij hebben Dien 

gevonden, van Welken Mozes in de wet 

geschreven heeft, en de profeten, namelijk 

Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

46 En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit 

Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot 

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; degenen, 

die wonen in het land van de schaduw des 

doods, over dezelve zal een licht schijnen.

 2  Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar 

Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; 

zij zullen nochtans blijde wezen voor 

Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt 

in den oogst, gelijk men verheugd is, 

wanneer men de buit uitdeelt.

 3 Want het juk van hun last, en den stok 

hunner schouders, en den staf desgenen, 

die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk 

ten dage der Midianieten;

MATTHÉÜS 4:6     Het volk, dat in duisternis 

zat, heeft een groot licht gezien; en 

degenen, die zaten in het land en de 

schaduwe des doods, denzelven is een 

licht opgegaan.

LUKAS 1:76     En gij, kindeken, zult een 

profeet des Allerhoogsten genaamd 

worden; want gij zult voor het aangezicht 

des Heeren heengaan, om Zijn wegen te 

bereiden;

77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te 

geven, in vergeving hunner zonden,

78  door de innerlijke bewegingen der 

barmhartigheid onzes Gods, met welke 

ons bezocht heeft de Opgang uit de 

hoogte;

79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten 

zijn in duisternis en schaduw des doods; 

om onze voeten te richten op den weg des 

vredes.

JOHANNES 1:1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, 

en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, 

dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven 

was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de 

duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zeide tot 

hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij 

ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, 

opdat de duisternis u niet bevange. En die 

in de duisternis wandelt, weet niet, waar 

hij heengaat. 

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in 

het Licht, opdat gij kinderen des Lichts 

moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en 

weggaande verborg Hij Zich van hen.
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46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, 

opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de 

duisternis niet blijve.

ÉFEZE 5:8     Want gij waart eertijds 

duisternis, maar nu zijt gij licht in den 

Heere; wandelt als kinderen des lichts.

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 is 

op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam 

Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst;

6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes 

zal geen einde zijn op den troon van David 

en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, 

en dat te sterken met gericht en met 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid 

toe. De ijver des HEEREN der heirscharen 

zal zulks doen.

MATTHÉÜS 1:23     Ziet, de maagd zal 

zwanger worden, en een Zoon baren, 

en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; 

hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 

MATTHÉÜS 9:15     En Jezus zeide tot hen: 

Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, 

zolang de Bruidegom bij hen is? Maar 

de dagen zullen komen, wanneer de 

Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, 

en dan zullen zij vasten. 

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 10:33     Zeggende: Ziet, wij gaan 

op naar Jeruzalem, en de Zoon des 

mensen zal den overpriesteren, en den 

Schriftgeleerden overgeleverd worden, en 

zij zullen Hem ter dood veroordelen, en 

Hem den heidenen overleveren; 

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

LUKAS 1:35     En de engel, antwoordende, 

zeide tot haar: De Heilige Geest zal over 

u komen, en de kracht des Allerhoogsten 

zal u overschaduwen; daarom ook, dat 

Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal 

Gods Zoon genaamd worden.

LUKAS 2:10     En de engel zeide tot hen: 

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap, die al den volke wezen zal;

11 Namelijk dat u heden geboren is de 

Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, 

in de stad Davids.

JOHANNES 1:1     In den beginne 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 den 

schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 1:29    Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: 

Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 

wegneemt! 

JOHANNES 4:25     De vrouw zeide tot Hem: 

Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd 

wordt Christus); wanneer Die zal gekomen 

zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. 

26 Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met 

 u spreek. 

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; de 

goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 

HANDELINGEN 4:26    De koningen der 

aarde zijn te zamen opgestaan, en de 

oversten zijn bijeenvergaderd tegen den 

Heere, en tegen Zijn Gezalfde. 

1 KORINTHE 15:45     Alzo is er ook 

geschreven: De eerste mens Adam is 

geworden tot een levende ziel; de laatste 

Adam tot een levendmakenden Geest. 

2 KORINTHE 4:4     In dewelke de god dezer 

eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk 

der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 

verlichting van het Evangelie der heerlijkheid 

van Christus, Die het Beeld Gods is. 

ÉFEZE 1:20     Die Hij gewrocht heeft in 

Christus, als Hij Hem uit de dooden heeft 

opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijne 

rechterhand in den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en 

kracht, en heerschappij, en allen naam, die 

genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zijnen voeten 

onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze Vrede, Die deze 

beiden een gemaakt heeft, en den middel-

muur des afscheidsels gebroken hebbende,

FILIPPENZEN 2:7     Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, en 

is den mensen gelijk geworden; 

2 THESSALONICENSEN 3:16     De Heere nu 

des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, 

 in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. 

1 TIMOTHEÜS 2:5     Want er is een God, er 

is ook een Middelaar Gods en der mensen, 

de Mens Christus Jezus; 

2 TIMOTHEÜS 4:8     Voorts is mij 

weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, in dien dag geven zal; en niet 

alleen mij, maar ook allen, die Zijn 

verschijning liefgehad hebben. 

HEBREËN 1:3     Dewelke, alzo Hij is het 

Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, 

en alle dingen draagt door het woord 

Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg 

gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
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HEBREËN 4:14     Dewijl wij dan een 

groten Hogepriester hebben, Die door de 

hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, 

den Zoon van God, zo laat ons deze 

belijdenis vasthouden. 

HEBREËN 5:6     Gelijk Hij ook in een andere 

plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, 

naar de ordening van Melchizedek. 

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, 

Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God. 

1 PETRUS 2:6     Daarom is ook vervat in de 

Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten 

Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar 

is; en: Die 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 Overste der 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 komen 

zal, de Almachtige. 

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

in gerechtigheid. 

OPENBARING 19:16    En Hij heeft op 

Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam 

geschreven: Koning der koningen, 

 en Heere der heren. 

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om ulieden deze dingen 

te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de 

Wortel en het geslacht Davids,

 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     En het zal geschieden te dien 

dage, dat het overblijfsel van Israël, en de 

ontkomenen van het huis Jakobs niet meer 

steunen zullen op dien, die ze geslagen 

heeft; maar zij zullen steunen op den 

HEERE, den Heilige Israëls, oprechtelijk.

21  Het overblijfsel zal wederkeren, het 

overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!

22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is 

gelijk het zand der zee, zo zal toch maar 

het overblijfsel daarvan wederkeren; 

de verdelging is vastelijk besloten, 

overvloeiende met gerechtigheid.

PSALM 53:7      Och, dat Israëls verlossingen 

uit Sion kwamen! Als God de gevangenen 

Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal 

zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd zijn.

JESAJA 1:9     Zo niet de HEERE der 

heirscharen ons nog een weinig 

overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden 
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wij geworden zijn; wij zouden Gomorra 

gelijk zijn geworden.

JESAJA 12:6     Juich en zing vrolijk, gij 

inwoners van Sion! want de Heilige Israëls 

is groot in het midden van u.

HOSÉA 1:9     En Hij zeide: Noem zijn naam 

Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk 

niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

10 Nochtans zal het getal der kinderen 

Israëls zijn als het zand der zee, dat niet 

gemeten noch geteld kan worden; en het 

zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen 

gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk 

niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt 

kinderen des levenden Gods.

ZACHARÍA 10:9     En Ik zal hen onder 

de volken zaaien, en zij zullen Mijner 

gedenken in verre plaatsen; en zij zullen 

leven met hun kinderen, en wederkeren.

ROMEINEN 9:25     Gelijk Hij ook in Hoséa 

zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, 

Mijn volk noemen, en die niet bemind 

was, Mijn beminde.

26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen 

gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, 

aldaar zullen zij kinderen des levenden 

Gods genaamd worden.

27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het 

getal der kinderen Israëls gelijk het zand 

der zee, zo zal het overblijfsel behouden 

worden.

28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af 

in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 

afgesneden zaak doen op de aarde.

29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: 

Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad 

had overgelaten, zo waren wij als Sodom 

geworden, en Gomorra gelijk gemaakt 

geweest.

ROMEINEN 11:5     Alzo is er dan ook in 

dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

2 KORINTHE 3:14     Maar hun zinnen zijn 

verhard geworden; want tot op den dag van 

heden blijft hetzelfde deksel in het lezen 

des Ouden Testaments, zonder ontdekt 

te worden, hetwelk door Christus te niet 

gedaan wordt. 

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer 

Mozes gelezen wordt, ligt een deksel 

 op hun hart. 

16 Doch zo wanneer het tot den Heere 

zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel 

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 Rijsje 

voortkomen uit den afgehouwen tronk van 

Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal 

Vrucht voortbrengen.

2  En op Hem zal de Geest des HEEREN 

rusten, de Geest der wijsheid en des 

verstands, de Geest des raads en der 

sterkte, de Geest der kennis en der vreze des 

HEEREN.

3  En Zijn rieken zal zijn in de vreze des 

HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner 

ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor 

Zijner oren niet bestraffen.

MATTHÉÜS 3:16     En Jezus, gedoopt zijnde, 

is terstond opgeklommen uit het water; 

 en ziet, de hemelen werden Hem geopend, 

en hij zag den Geest Gods nederdalen, 

gelijk een duive, en op Hem komen.

17 En ziet, een stem uit de hemelen, 

zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

 Mijn Geliefde, in Denwelken 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 Dien God gezonden 

heeft, Die spreekt de woorden Gods; want 

God geeft Hem den Geest niet met mate.

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle 

dingen in Zijn hand gegeven.

36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het 

eeuwige leven; maar die den Zoon 

ongehoorzaam is, die zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

JOHANNES 16:13     Maar wanneer Die zal 

gekomen zijn, namelijk de Geest der 

waarheid, Hij zal u in al de waarheid 

leiden; want Hij zal van Zichzelven 

niet spreken, maar zo wat Hij zal 

gehoord hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

HANDELINGEN 10:37     Gijlieden weet de 

zaak, die geschied is door geheel Judea, 

beginnende van Galilea, na den doop, 

welken Johannes gepredikt heeft;

38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem 

God gezalfd heeft met den Heiligen Geest 

en met kracht; Welke het land doorgegaan 

is, goeddoende, en genezende allen, die 

van den duivel overweldigd waren; want 

God was met Hem.

HANDELINGEN 13:21     En van toen aan 

begeerden zij een koning; en God gaf hun 

Saul, den zoon van Kis, een man uit den 

stam van Benjamin, veertig jaren.

22 En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij 

hun David tot een koning; denwelken 

Hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb 

gevonden David, den zoon van Jesse; een 

man naar Mijn hart, die al Mijn wil zal 

doen.

23 Van het zaad dezes heeft God Israël, naar 

de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem zijt gij 

in Christus Jezus, Die ons geworden is 

wijsheid van God, en rechtvaardigheid, 

 en heiligmaking, en verlossing;
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OPENBARING 4:5     En van den troon 

gingen uit bliksemen, en donderslagen, 

 en stemmen; en zeven vurige lampen 

waren brandende voor den troon, 

 welke zijn de zeven geesten Gods.

OPENBARING 5:6     En ik zag, en ziet, 

in het midden van den troon, en van 

de vier dieren, en in het midden van 

de ouderlingen, een Lam, staande als 

geslacht, hebbende zeven hoornen, en 

zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten 

Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

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     Maar Hij zal de armen 

met gerechtigheid richten, en de 

zachtmoedigen des lands met 

rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal 

 de aarde slaan met de roede Zijns monds, 

en met den adem Zijner lippen zal Hij 

 den goddeloze doden.

5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner 

lendenen zijn; ook zal de waarheid de 

gordel Zijner lendenen zijn.

JEREMÍA 23:5     Ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik aan David een 

rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die 

zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig 

zijn, en recht en gerechtigheid doen op 

 de aarde. 

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en 

Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam 

zijn, waarmede men Hem zal noemen: 

 De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

2 KORINTHE 6:7     In het woord der 

waarheid, in de kracht van God, door de 

wapenen der gerechtigheid aan de rechter 

zijde en aan de linker zijde;

ÉFEZE 6:14     Staat dan, uw lenden 

 omgord hebbende met de waarheid, 

 en aangedaan hebbende het borstwapen 

der gerechtigheid;

2 THESSALONICENSEN 2:8     En alsdan 

zal de ongerechtige geopenbaard worden, 

denwelken de Heere verdoen zal door den 

Geest Zijns monds, en te niet maken door 

de verschijning Zijner toekomst;

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk 

 de zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

in gerechtigheid.

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond ging 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de 

heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden 

met een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns en 

der gramschap des almachtigen Gods.

OPENBARING 20:11     En ik zag een groten 

witten troon, en Dengene, Die daarop 

JESAJA
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zat, van Wiens aangezicht de aarde en de 

hemel wegvloden, en geen plaats is voor 

die gevonden.

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

voor God; en de boeken werden geopend; 

en een ander boek werd geopend, dat des 

levens is; en de doden werden geoordeeld 

uit hetgeen in de boeken geschreven was, 

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     En de wolf zal met het lam 

verkeren, en de luipaard bij den geitenbok 

nederliggen; en het kalf, en de jonge 

leeuw, en het mestvee te zamen, en een 

klein jongske zal ze drijven.

7  De koe en de berin zullen te zamen 

weiden, haar jongen zullen te zamen 

nederliggen, en de leeuw zal stro eten, 

gelijk de os.

8  En een zoogkind zal zich vermaken over 

het hol van een adder; en een gespeend 

kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van 

den basilisk.

9  Men zal nergens leed doen noch verderven 

op den gansen berg Mijner heiligheid; 

want de aarde zal vol van kennis des 

HEEREN zijn, gelijk de wateren den 

bodem der zee bedekken.

HÁBAKUK 2:14     Want de aarde zal vervuld 

worden, dat zij de heerlijkheid des 

HEEREN bekennen, gelijk de wateren 

 den bodem der zee bedekken.

ZACHARÍA 14:8     Ook zal het te dien dage 

geschieden, dat er levende wateren uit 

Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die 

naar de oostzee, en de helft van die naar 

de achterste zee aan; zij zullen des zomers 

en des winters zijn. 

9  En de HEERE zal tot Koning over de ganse 

aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een 

zijn, en Zijn Naam een.

MATTHÉÜS 5:44     Maar Ik zeg u: Hebt uw 

vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; 

doet wel dengenen, die u haten; en bidt 

voor degenen, die u geweld doen, en die 

 u vervolgen; 

45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, 

Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn 

zon opgaan over bozen en goeden, 

 en regent over rechtvaardigen 

 en onrechtvaardigen.

HANDELINGEN 2:44     En allen, die 

geloofden, waren bijeen, en hadden 

 alle dingen gemeen; 

45 En zij verkochten hun goederen en have, 

en verdeelden dezelve aan allen, naar dat 

elk van node had. 

46 En dagelijks eendrachtelijk in den 

tempel volhardende, en van huis tot huis 

brood brekende, aten zij te zamen met 

verheuging en eenvoudigheid des harten; 

47 En prezen God, en hadden genade bij het 

ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot 

de Gemeente, die zalig werden.

ROMEINEN 14:17     Want het Koninkrijk 

Gods is niet spijs en drank, maar 

rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, 

door den Heiligen Geest.

JESAJA
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OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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 het zal geschieden 

ten zelven dage, dat de heidenen naar 

den Wortel van Isai, Die staan zal tot een 

banier der volken, zullen vragen, en Zijn 

rust zal heerlijk zijn.

11 Want het zal geschieden te dien dage, dat 

de Heere ten anderen male Zijn hand 

aanleggen zal om weder te verwerven 

het overblijfsel Zijns volks, hetwelk 

overgebleven zal zijn van Assyrië, en van 

Egypte, en van Pathros, en van Morenland, 

en van Elam, en van Sinear, en van 

Hamath, en van de eilanden der zee.

12 En Hij zal een banier oprichten onder de 

heidenen, en Hij zal de verdrevenen van 

Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda 

vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.

HOOGLIED 5:10     Mijn Liefste is blank 

en rood, Hij draagt de banier boven tien 

duizend.

JESAJA 59:19     Dan zullen zij den Naam des 

HEEREN vrezen van den nedergang, en 

Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; 

als de vijand zal komen gelijk een stroom, 

zal de Geest des HEEREN de banier tegen 

hen oprichten.

JOHANNES 11:51     En dit zeide hij niet uit 

zichzelven; maar, zijnde hogepriester 

deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus 

sterven zou voor het volk;

52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat 

Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid 

waren, tot een zou vergaderen.

ROMEINEN 11:15     Want indien hun 

verwerping de verzoening is der wereld, 

wat zal de aanneming wezen, anders dan 

het leven uit de doden?

ROMEINEN 11:22     Zie dan de 

goedertierenheid en de strengheid van 

God; de strengheid wel over degenen, die 

gevallen zijn, maar de goedertierenheid 

over u, indien gij in de goedertierenheid 

blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen 

worden.

23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof 

niet blijven, zullen ingeent worden; want 

God is machtig om dezelve weder in te 

enten.

24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den 

olijfboom, die van nature wild was, en 

tegen nature in den goeden olijfboom 

ingeent; hoeveel te meer zullen deze, 

die natuurlijke takken zijn, in hun eigen 

olijfboom geent worden?

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze 

verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding 

voor een deel over Israël gekomen 

is, totdat de volheid der heidenen zal 

ingegaan zijn.

JESAJA
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26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

ROMEINEN 15:9     En de heidenen God 

vanwege de barmhartigheid zouden 

verheerlijken; gelijk geschreven is: 

Daarom zal ik U belijden onder de 

heidenen, en Uw Naam lofzingen.

10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, 

 gij heidenen met Zijn volk!

11 En wederom: Looft den Heere, al gij 

heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

12 En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de 

wortel van Jessai, en Die opstaat, om over 

de heidenen te gebieden; op Hem zullen 

de heidenen hopen.

2 KORINTHE 3:16     Doch zo wanneer het 

 tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt 

het deksel weggenomen.

HEBREËN 4:9     Er blijft dan een rust over 

voor het volk Gods.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 

 en taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot 

koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op de aarde.

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om ulieden deze dingen 

 te getuigen in de Gemeenten. 

 Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, 

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     En te dienzelfden dage zult gij 

zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig 

op mij geweest zijt,  maar Uw toorn is 

afgekeerd, en Gij troost mij. 

2  Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen 

en niet vrezen; want de Heere HEERE is 

mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij 

tot Heil geworden.

3  En gijlieden zult water scheppen met 

vreugde uit de fonteinen des heils;

4  En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt 

den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt 

Zijn daden bekend onder de volken! 

vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.

5  Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft 

heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend 

op den gansen aardbodem.

6  Juich en zing vrolijk, gij inwoners van 

Sion! want de Heilige Israëls is groot in 

het midden van u.

PSALM 132:13     Want de HEERE heeft Sion 

verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn 

woonplaats, zeggende: 

14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal 

Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
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JESAJA 66:13     Als een, dien zijn moeder 

troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult 

 te Jeruzalem getroost worden.

JEREMÍA 23:6     In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden, en Israël zeker wonen; 

en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men 

Hem zal noemen: De HEERE: ONZE 

GERECHTIGHEID.

ZEFÁNJA 3:15     De HEERE heeft uw 

oordelen weggenomen, Hij heeft uw 

vijand weggevaagd; de Koning Israëls, 

 de HEERE, is in het midden van u, 

 gij zult geen kwaad meer zien. 

16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd 

worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen 

niet slap worden. 

17 De HEERE, uw God, is in het midden 

van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal 

over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal 

zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over 

 u verheugen met gejuich.

ZACHARÍA 2:5     En Ik zal haar wezen, 

spreekt de HEERE, een vurige muur 

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen 

in het midden van haar.

JOHANNES 4:14     Maar zo wie gedronken 

zal hebben van het water, dat Ik hem 

geven zal, dien zal in eeuwigheid niet 

dorsten; maar het water, dat Ik hem zal 

geven, zal in hem worden een fontein van 

water, springende tot in het eeuwige leven.

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.

38  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

39  (En dit zeide Hij van den Geest, 

Denwelken ontvangen zouden, die in Hem 

geloven; want de Heilige Geest was nog 

niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt 

was.)

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.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor U aanbidden; want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 21:6     En Hij sprak tot mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den 

dorstige geven uit de fontein van het water 

des levens voor niet.

OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, 

zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; 

 en die wil, neme het water des levens 

 om niet.

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, en Hij zal hen in hun land 

zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen 

vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob 

aanhangen. 

2  En de volken zullen hen aannemen, en in 

hun plaats brengen; en het huis Israëls 

zal hen erfelijk bezitten in het land des 

HEEREN tot knechten en tot maagden; 

en zij zullen gevangen houden degenen, 

die hen gevangen hielden, en zij zullen 

heersen over hun drijvers. 

3  En het zal geschieden ten dage, wanneer 

u de HEERE rust geven zal van uw smart, 

en van uw beroering, en van de harde 

dienstbaarheid, waarin men u heeft doen 

dienen; 

PSALM 102:14     Gij zult opstaan, Gij zult U 

ontfermen over Sion, want de tijd om haar 

genadig te zijn, want de bestemde tijd is 

gekomen. 

JESAJA 61:5     En uitlanders zullen staan, en 

uw kudden weiden; en vreemden zullen 

uw akkerlieden en uw wijngaardeniers 

zijn.

EZECHIËL 28:24     En het huis Israëls zal 

geen smartenden doorn noch wee doende 

distel meer hebben, van allen, die rondom 

hen zijn, die henlieden beroven; en zij 

zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben.

ZACHARÍA 1:17     Roep nog, zeggende: Alzo 

zegt de HEERE der heirscharen: Mijn 

steden zullen nog uitgespreid worden 

vanwege het goede; want de HEERE zal 

Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem 

nog verkiezen.

LUKAS 1:72     Opdat Hij barmhartigheid 

deed aan onze vaderen, en gedachtig ware 

aan Zijn heilig verbond; 

73  En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen 

vader, gezworen heeft, om ons te geven. 

74  Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer 

vijanden, Hem dienen zouden zonder 

vreze.

LUKAS 2:32     Een Licht tot verlichting der 

heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 

Israël.

ROMEINEN 15:27     Want het heeft hun 

zo goed gedacht; ook zijn zij hun 

schuldenaars; want indien de heidenen 

hunner geestelijke goederen deelachtig zijn 

geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van 

lichamelijke goederen te dienen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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     Want er zal een troon bevestigd 

worden in goedertierenheid, en op denzelven 

zal bestendig een zitten in de tent van David, 

een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig 

is ter gerechtigheid.

LUKAS 1:33     En Hij zal over het huis Jakobs 

Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

LUKAS 1:69     En heeft een hoorn der 

zaligheid ons opgericht, in het huis van 

David, Zijn knecht; 

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond 

Zijner heilige profeten, die van het begin 

der wereld geweest zijn;

JOHANNES 12:48     Die Mij verwerpt, en 

Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die 

hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken 

heb, dat zal hem oordelen ten laatsten 

dage.

HANDELINGEN 15:16     Na dezen zal Ik 

wederkeren, en weder opbouwen de 

tabernakel van David, die vervallen is, 

en hetgeen daarvan verbroken is, weder 

opbouwen, en Ik zal denzelven weder 

oprichten.

17 Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen 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      Te dien dage zal de mens zien 

naar Dien, Die hem gemaakt heeft, en zijn 

ogen zullen op den Heilige Israëls zien.

JESAJA 10:20    En het zal geschieden te dien 

dage, dat het overblijfsel van Israël, en de 

ontkomenen van het huis Jakobs niet meer 

steunen zullen op dien, die ze geslagen 

heeft; maar zij zullen steunen op den 

HEERE, den Heilige Israëls, oprechtelijk.

21  Het overblijfsel zal wederkeren, het 

overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!

22  Want ofschoon uw volk, o Israël! is 

gelijk het zand der zee, zo zal toch maar 

het overblijfsel daarvan wederkeren; 

de verdelging is vastelijk besloten, 

overvloeiende met gerechtigheid.

HOSÉA 3:5     Daarna zullen zich de kinderen 

Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, 

hun God, en David, hun Koning; en zij 

zullen vrezende komen tot den HEERE en 

tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

MICHA  7:7     Maar ik zal uitzien naar den 

HEERE, ik zal wachten op den God mijns 

heils; mijn God zal mij horen.

8 Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! 

wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; 

wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal 

de HEERE mij een licht zijn.

HANDELINGEN 15:16     Na dezen zal Ik we-

derkeren, en weder opbouwen de tabernakel 

van David, die vervallen is, en hetgeen daar-

van verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal 

denzelven weder oprichten.
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17 Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet.

18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid 

bekend.

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn 

wij kinderen Gods, en het is nog niet 

geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij 

weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, 

 wij Hem zullen gelijk wezen; want wij 

zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

OPENBARING 1:7     Ziet, Hij komt met de 

wolken en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen, die Hem doorstoken hebben; en 

alle geslachten der aarde zullen over Hem 

rouw bedrijven; ja, amen. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

 de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

 

JESAJA 19:23     Te dien dage zal er een 

gebaande weg wezen van Egypte in 

Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, 

 en de Egyptenaars in Assyrië komen 

zullen; en de Egyptenaars zullen met 

 de Assyriërs den Heere dienen. 

24 Te dien dage zal Israël de derde wezen met 

de Egyptenaren en met de Assyriërs, een 

zegen in het midden van het land. 

25 Want de HEERE der heirscharen zal hen 

zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn 

volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, 

 het werk Mijner handen, en Israël, 

 Mijn erfdeel!

JESAJA 66:12     Want alzo zegt de HEERE: 

Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken 

als een rivier, en de heerlijkheid der 

heidenen als een overlopende beek; dan 

zult gijlieden zuigen; gij zult op de zijden 

gedragen worden, en op de knieën zeer 

vriendelijk getroeteld worden.

ZACHARÍA 2:11     En vele heidenen zullen te 

dien dage den HEERE toegevoegd worden, 

en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik 

zal in het midden van u wonen; en gij zult 

weten, dat de HEERE der heirscharen mij 

tot u gezonden heeft.

ZACHARÍA 10:11     En Hij zal door de zee 

gaan, die benauwende, en Hij zal de 

golven in de zee slaan, en al de diepten 

der rivieren zullen verdrogen; dan zal 

de hoogmoed van Assur nedergeworpen 

worden, en de schepter van Egypte zal 

wegwijken.

ZACHARÍA 14:18     En indien het geslacht 

der Egyptenaren, over dewelke de regen 

niet is, niet zal optrekken noch komen, zo 

zal die plage over hen zijn, met dewelke de 

HEERE die heidenen plagen zal, die niet 

optrekken zullen, om te vieren het feest 

der loofhutten.

LUKAS 2:32     Een Licht tot verlichting der 

heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 

Israël.

ROMEINEN 3:29     Is God een God der 

Joden alleen? en is Hij het niet ook der 

heidenen? Ja, ook der heidenen;
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ROMEINEN 9:24     Welke Hij ook geroepen 

heeft, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen. 

25 Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal 

hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk 

noemen, en die niet bemind was, Mijn 

beminde.

ROMEINEN 10:11     Want de Schrift zegt: 

Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal 

niet beschaamd worden. 

12 Want er is geen onderscheid, noch van 

Jood noch van Griek; want eenzelfde is 

Heere van allen, rijk zijnde over allen, 

 die Hem aanroepen. 

13 Want een iegelijk, die den Naam des 

Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

ÉFEZE 2:18     Want door Hem hebben wij 

beiden den toegang door een Geest tot den 

Vader. 

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen 

en bijwoners, maar medeburgers der 

heiligen, en huisgenoten Gods; 

20 Gebouwd op het fondament der apostelen 

en profeten, waarvan Jezus Christus is de 

uiterste Hoeksteen; 

21 Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere; 

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt 

tot een woonstede Gods in den 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 den sleutel van het 

huis van David op zijn schouder leggen; 

en hij zal opendoen, en niemand zal 

sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal 

opendoen.

MATTHÉÜS 16:18     En Ik zeg u ook, dat gij 

zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn 

gemeente bouwen, en de poorten der hel 

zullen dezelve niet overweldigen.

19 En Ik zal u geven de sleutelen van het 

Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult 

binden op de aarde, zal in de hemelen 

gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden 

zult op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn.

MATTHÉÜS 18:18     Voorwaar zeg Ik u: Al 

wat gij op de aarde binden zult, zal in den 

hemel gebonden wezen; en al wat gij op 

de aarde ontbinden zult, zal in den hemel 

ontbonden wezen.

19 Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u 

samenstemmen op de aarde, over enige 

zaak, die zij zouden mogen begeren, dat 

die hun zal geschieden van Mijn Vader, 

Die in de hemelen is.

OPENBARING 1:18     En Die leef, en Ik ben 

dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels 

der hel en des doods.

OPENBARING 3:7     En schrijf aan den engel 

der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt 

de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel 

Davids 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 in het binnenste van 

het land, in het midden dezer volken, zal 

het alzo wezen, gelijk de afschudding des 

olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer 

de wijnoogst geëindigd is.

14 Die zullen hun stem opheffen, zij zullen 

vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid 

des HEEREN zullen zij juichen van de 

zee af. 

15 Daarom eert den HEERE in de valleien, 

in de eilanden der zee den Naam des 

HEEREN, des Gods van Israël. 

16 Van het uiterste einde der aarde horen 

wij psalmen, tot verheerlijking des 

Rechtvaardigen. 

JESAJA 12:5     Psalmzingt den HEERE, want 

Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks 

zij bekend op den gansen aardbodem. 

6  Juich en zing vrolijk, gij inwoners van 

Sion! want de Heilige Israëls is groot in 

het midden van u.

JESAJA 42:10     Zingt den HEERE een nieuw 

lied, Zijn lof van het einde der aarde; 

 gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, 

 gij eilanden en hun inwoners. 

11 Laat de woestijn en haar steden de stem 

verheffen, met de dorpen, die Kedar 

bewoont; laat hen juichen, die in de 

rotsstenen wonen, en van den top der 

bergen af schreeuwen. 

12 Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn 

lof in de eilanden verkondigen.

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 

gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

1 PETRUS 1:7     Opdat de beproeving uws 

geloofs, die veel kostelijker is dan van 

het goud, hetwelk vergaat en door het 

vuur beproefd wordt, bevonden worde te 

zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 

openbaring van Jezus Christus;

1 PETRUS 4:12     Geliefden, houdt u niet 

vreemd over de hitte der verdrukking onder 

u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u 

iets vreemds overkwame; 

13  Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan 

het lijden van Christus, alzo verblijdt u; 

opdat gij ook in de openbaring Zijner 

heerlijkheid u moogt verblijden en 

verheugen. 

14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van 

Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der 

heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. 

Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, 

maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

OPENBARING 15:2     En ik zag als een 

glazen zee, met vuur gemengd; en die de 

overwinning hadden van het beest, en van 

zijn beeld, en van zijn merkteken, en van 

het getal zijns naams, welke stonden aan 

de glazen zee, hebbende de citers Gods; 

3  En zij zongen het gezang van Mozes, den 

dienstknecht Gods, en het gezang des 

Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn 

Uw werken, Heere, Gij almachtige God, 

rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, 

Gij Koning der heiligen! 
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4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt 

alleen heilig; want alle volken zullen 

komen, en voor 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 geschieden, zo 

wie voor de stem der vreze vlieden zal, 

die zal in den kuil vallen; en die uit den 

kuil opklimt, die zal in den strik gevangen 

worden; want de sluizen in de hoogte zijn 

opengedaan, en de fondamenten der aarde 

zullen beven. 

19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de 

aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, 

de aarde zal ganselijk bewogen worden. 

20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk 

een dronkaard, en zij zal heen en weder 

bewogen worden, gelijk een nachthut; 

 en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, 

en zij zal vallen, en niet weder opstaan. 

21 En het zal geschieden te dien dage, dat de 

HEERE bezoeking doen zal over de heirscha-

ren des hogen in de hoogte, en over de konin-

gen des aardbodems op den aardbodem. 

22 En zij zullen samenvergaderd worden, 

gelijk de gevangenen in een put, en zij 

zullen besloten worden in een gevangenis, 

maar na vele dagen weder bezocht worden.

23 En de maan zal schaamrood worden, en de 

zon zal beschaamd worden, als de HEERE 

der heirscharen regeren zal op den berg 

Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten 

zal heerlijkheid zijn.

ZACHARÍA 14:4     En Zijn voeten zullen 

te dien dage staan op den Olijfberg, die 

voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; 

en de Olijfberg zal in tweeen gespleten 

worden naar het oosten, en naar het 

westen, zodat er een zeer grote vallei zal 

zijn; en de ene helft des bergs zal wijken 

naar het noorden, en de helft deszelven 

naar het zuiden.

MATTHÉÜS 24:29     En terstond na de 

verdrukking dier dagen, zal de zon 

verduisterd worden, en de maan zal haar 

schijnsel niet geven, en de sterren zullen 

van den hemel vallen, en de krachten der 

hemelen zullen bewogen worden.

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de 

vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten der 

volmaakte rechtvaardigen;

24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, 

Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere 

dingen spreekt dan Abel.

OPENBARING 6:12     En ik zag, toen Het 

het zesde zegel geopend had, en ziet, er 

werd een grote aardbeving; en de zon werd 

zwart als een haren zak, en de maan werd 

als bloed. 

OPENBARING 6:14      En de hemel is 

weggeweken, als een boek, dat toegerold 

wordt; en alle bergen en eilanden zijn 

bewogen uit hun plaatsen.
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jesaja 24 jesaja 24



217

15  En de koningen der aarde, en de groten, 

en de rijken, en de oversten over duizend, 

en de machtigen, en alle dienstknechten, 

en alle vrijen, verborgen zichzelven in 

de spelonken, en in de steenrotsen der 

bergen;

16  En zeiden tot de bergen en tot de 

steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons 

van het aangezicht Desgenen, Die op den 

troon zit, en van den toorn des Lams. 

17  Want de grote dag Zijns toorns is 

gekomen, en wie kan bestaan? 

Zie: #1; #2; #5; #6: Psalm 146:6-9; Jesaja 5:30; Jesaja 13:9-11; 
Jesaja 14:1,2; 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     En de HEERE der heirscharen 

zal op dezen berg allen volken een vetten 

maaltijd maken, een maaltijd van reinen 

wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, 

die gezuiverd zijn.

7  En Hij zal op dezen berg verslinden het 

bewindsel des aangezichts, waarmede 

alle volken bewonden zijn, en het deksel, 

waarmede alle natien bedekt zijn.

8  Hij zal den dood verslinden tot 

overwinning, en de Heere HEERE zal de 

tranen van alle aangezichten afwissen; en 

Hij zal de smaadheid Zijns volks van de 

ganse aarde wegnemen; want de HEERE 

heeft het gesproken.

9  En men zal te dien dage zeggen: Ziet, 

Deze is onze God; wij hebben Hem 

verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze 

is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 

wij zullen ons verheugen en verblijden in 

Zijn zaligheid.

10  Want de hand des HEEREN zal op dezen 

berg rusten; maar Moab zal onder Hem 

verdorst worden, gelijk het stro verdorst 

wordt tot mest. 

11  En Hij zal Zijn handen uitbreiden in het 

midden van hen, gelijk als een zwemmer 

die uitbreidt om te zwemmen, en Hij zal 

hun hoogmoed vernederen met de lagen 

hunner handen. 

12  En Hij zal de hoge vesten uwer muren 

buigen, vernederen, ja, Hij zal ze ter aarde 

tot het stof toe doen reiken.

JEREMÍA 33:10     Alzo zegt de HEERE: In 

deze plaats (waarvan gij zegt: Zij is woest, 

dat er geen mens en geen beest in is), 

in de steden van Juda, en op de straten 

van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat 

er geen mens, en geen inwoner, en geen 

beest in is, zal wederom gehoord worden, 

11 De stem der vrolijkheid en de stem der 

blijdschap, de stem des bruidegoms en 

de stem der bruid, de stem dergenen, die 

zeggen: Looft den HEERE der heirscharen, 

want de HEERE is goed, want Zijn 

goedertierenheid is in eeuwigheid! de stem 

dergenen, die lof aanbrengen ten huize 

des HEEREN; want Ik zal de gevangenis 

des lands wenden, als in het eerste, zegt de 

HEERE.
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MATTHÉÜS 8:11     Doch Ik zeg u, dat velen 

zullen komen van oosten en westen en 

zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, 

aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;

MATTHÉÜS 26:29     En Ik zeg u, dat Ik van 

nu aan niet zal drinken van de vrucht 

 des wijnstoks tot op dien dag, wanneer 

 Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het 

Koninkrijk Mijns Vaders.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel, 

antwoordende, zeide tot de vrouwen: 

Vreest gijlieden niet; want ik weet, 

 dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, 

gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 

ziet de plaats, waar de Heere gelegen 

heeft.

1 KORINTHE 15:26     De laatste vijand, 

 die te niet gedaan wordt, is de dood.

1 KORINTHE 15:54     En wanneer dit 

verderfelijke zal onverderfelijkheid 

aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal 

onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan 

zal het woord geschieden, dat geschreven 

is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw 

overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; 

 en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de 

overwinning geeft door onzen Heere Jezus 

Christus.

2 KORINTHE 3:13     En doen niet gelijkerwijs 

Mozes, die een deksel op zijn aangezicht 

leide, opdat de kinderen Israëls niet 

zouden sterk zien op het einde van 

hetgeen te niet gedaan wordt.

14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; 

want tot op den dag van heden blijft 

hetzelfde deksel in het lezen des Ouden 

Testaments, zonder ontdekt te worden, 

hetwelk door Christus te niet gedaan 

wordt.

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer 

Mozes gelezen wordt, ligt een deksel 

 op hun hart.

16 Doch zo wanneer het tot den Heere 

zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel 

weggenomen.

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest 

des Heeren is, aldaar is vrijheid. 

18 En wij allen, met ongedekten aangezichte 

de heerlijkheid des Heeren als in een 

spiegel aanschouwende, worden naar 

hetzelfde beeld in gedaante veranderd, 

 van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van 

des Heeren Geest.

2 TIMOTHEÜS 1:10     Doch nu geopenbaard 

is door de verschijning van onzen 

Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood 

heeft te niet gedaan, en het leven en de 

onverderfelijkheid aan het licht gebracht 

door het Evangelie;

HEBREËN 2:14     Overmits dan de kinderen 

des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo 

is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig 

geworden, opdat Hij door den dood te 

niet doen zou dengene, die het geweld des 

doods had, dat is, den duivel; 

15 En verlossen zou al degenen, die met 

vreze des doods, door al hun leven, der 

dienstbaarheid onderworpen waren.
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OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij voor 

den troon van God, en dienen Hem dag en 

nacht in Zijn tempel; en Die op den troon 

zit, zal hen overschaduwen.

16  Zij zullen niet meer hongeren, en zullen 

niet meer dorsten, en de zon zal op hen 

niet vallen, noch enige hitte.

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.

OPENBARING 19:7     Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 

geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, 

en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 

8  En haar is gegeven, dat zij bekleed 

worde met rein en blinkend fijn 

lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 

rechtvaardigmakingen der heiligen. 

9  En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, 

die geroepen zijn tot het avondmaal van 

de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: 

Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 

4  En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen; en de dood zal niet meer zijn; 

noch rouw, noch gekrijt, noch moeite 

zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 

weggegaan.

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     Te dien dage zal dit lied 

gezongen worden in het land van Juda; 

 Wij hebben een sterke stad, God stelt heil 

tot muren en voorschansen. 

2  Doet de poorten open, dat het 

rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de 

getrouwigheden bewaart. 

3  Het is een bevestigd voornemen, Gij zult 

allerlei vrede bewaren, want men heeft op 

U vertrouwd. 

4  Vertrouwt op den HEERE tot in der 

eeuwigheid; want in den Heere HEERE is 

een eeuwige rotssteen.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

6  Der grootheid dezer heerschappij en des 

vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te 

bevestigen, en dat te sterken met gericht 

en met gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der 

heirscharen zal zulks doen.

JESAJA 57:19     Ik schep de vrucht der lippen, 

vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en 

dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, 

en Ik zal hen genezen.

20 Doch de goddelozen zijn als een 

voortgedreven zee, want die kan niet 

rusten, en haar wateren werpen slijk en 

modder op. 

21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben 

geen vrede.
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JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld 

hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd en zij niet versaagd.

HANDELINGEN 2:47     En prezen God, en 

hadden genade bij het ganse volk. En de 

Heere deed dagelijks tot de Gemeente, 

 die zalig werden.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

God, door onzen Heere Jezus Christus;

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

deze beiden een gemaakt heeft, en den 

middelmuur des afscheidsels gebroken 

hebbende, 

15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te 

niet gemaakt, namelijk de wet der geboden 

in inzettingen bestaande; opdat Hij die 

twee in Zichzelven tot een nieuwen mens 

zou scheppen, vrede makende; 

16  En opdat Hij die beiden met God in een 

lichaam zou verzoenen door het kruis, 

de vijandschap aan hetzelve gedood 

hebbende.

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; 

waakt op en juicht, gij, die in het stof 

woont! want uw dauw zal zijn als een dauw 

der moeskruiden, en het land zal 

 de overledenen uitwerpen. 

20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste 

kamers, en sluit uw deuren na u toe; 

verberg u als een klein ogenblik, 

 totdat de gramschap overga. 

21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats 

uitgaan, om de ongerechtigheid van de 

inwoners der aarde over hen te bezoeken; 

en de aarde zal haar bloed ontdekken, 

en zal haar doodgeslagenen niet langer 

bedekt houden.

PSALM 71:20     Gij, Die mij veel 

benauwdheden en kwaden hebt doen zien, 

zult mij weder levend maken, en zult mij 

weder ophalen uit de afgronden der aarde.

JESAJA 25:8     Hij zal den dood verslinden 

tot overwinning, en de Heere HEERE zal 

de tranen van alle aangezichten afwissen; 

en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de 

ganse aarde wegnemen; want de HEERE 

heeft het gesproken.

DANIËL 12:2     En velen van die, die in het 

stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 

dezen ten eeuwigen leven, en genen tot 

versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

JOHANNES 5:28     Verwondert u daar niet 

over, want de ure komt, in dewelke allen, 

 die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan 

hebben, tot de opstanding des levens, 

en die het kwade gedaan hebben, tot de 

opstanding der verdoemenis.

JOHANNES 11:25     Jezus zeide tot haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; die 

in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook 

gestorven; 
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26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, 

zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft 

gij dat?

HANDELINGEN 24:15     Hebbende hoop op 

God, welke dezen ook zelf verwachten, 

dat er een opstanding der doden wezen 

zal, beiden der rechtvaardigen en der 

onrechtvaardigen.

1 THESSALONICENSEN 4:14     Want indien 

wij geloven, dat Jezus gestorven is en 

 opgestaan, alzo zal ook God degenen, 

 die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen 

met Hem. 

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des 

Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 

tot de toekomst des Heeren, niet zullen 

voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

OPENBARING 20:5     Maar de overigen der 

doden werden niet weder levend, totdat de 

duizend jaren geëindigd waren. Deze is 

 de eerste opstanding. 

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in 

de eerste opstanding; over deze heeft de 

tweede dood geen macht, maar zij zullen 

priesters van God en Christus zijn, en zij 

zullen met Hem als koningen heersen 

duizend jaren.

OPENBARING 20:12     En ik zag de doden, 

klein en groot, staande voor God; en de 

boeken werden geopend; en een ander 

boek werd geopend, dat des levens is; en 

de doden werden geoordeeld uit hetgeen 

in de boeken geschreven was, naar hun 

werken. 

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; 

en de dood en de hel gaven de doden, die 

in hen waren; en zij werden geoordeeld, 

een iegelijk naar hun 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     Te dien dage zal de HEERE 

met Zijn hard, en groot, en sterk 

zwaard bezoeken den Leviathan, de 

langwemelende slang, ja, den Leviathan, 

de kromme slomme slang; en Hij zal den 

draak, die in de zee is, doden. 

2  Te dien dage zal er een wijngaard van roden 

wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte. 

3  Ik, de HEERE, behoede dien, alle ogenblik 

zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand 

hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren 

nacht en dag. 

6  In het toekomende zal Jakob wortelen 

schieten, Israël zal bloeien en groeien; 

en zij zullen de wereld met inkomsten 

vervullen.

12 En het zal te dien dage geschieden, dat de 

HEERE dorsen zal, van den stroom der 

rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch 

gijlieden zult opgelezen worden, een bij 

een, o gij kinderen Israëls! 

13  En het zal te dien dage geschieden, dat er 

met een grote bazuin geblazen zal worden; 

dan zullen die komen, die in het land van 

Assur verloren zijn, en de heengedrevenen 

in het land van Egypte; en zij zullen den 

HEERE aanbidden op den heiligen berg te 

Jeruzalem.
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JESAJA 4:2     Te dien dage zal des 

HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en 

heerlijkheid, en de vrucht der aarde 

tot voortreffelijkheid en tot versiering 

dengenen, die het ontkomen zullen in 

Israël.

LUKAS 3:8     Brengt dan vruchten voort der 

bekering waardig; en begint niet te zeggen 

bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een 

vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze 

stenen Abraham kinderen kan verwekken.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen 

Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen 

Mij. 

28 En Ik geef hun het eeuwige leven; 

 en zij zullen niet verloren gaan in der 

eeuwigheid, en niemand zal dezelve 

 uit Mijn hand rukken. 

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, 

 is meerder dan allen; en niemand kan 

 ze rukken uit de hand Mijns Vaders. 

30 Ik en de Vader zijn een.

JOHANNES 15:5     Ik ben de Wijnstok, en gij 

de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, 

die draagt veel vrucht; want zonder Mij 

kunt gij niets doen.

JOHANNES 15:8     Hierin is Mijn Vader 

verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; 

 en gij zult Mijn discipelen zijn.

JOHANNES 15:16     Gij hebt Mij niet 

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, 

 en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan 

en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; 

opdat, zo wat gij van den Vader begeren 

zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

OPENBARING 20:2     En hij greep den 

draak, de oude slang, welke is de duivel en 

satanas, en bond hem duizend jaren;

OPENBARING 20:7     En wanneer de duizend 

jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas 

uit zijn gevangenis ontbonden worden. 

OPENBARING 20:10     En de duivel, die hen 

verleidde, werd geworpen in den poel des 

vuurs en sulfers, alwaar het beest en de 

valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd 

worden dag en nacht in alle eeuwigheid. 

OPENBARING 22:2     In het midden van haar 

straat en op de ene en de andere zijde der ri-

vier was de boom des levens, voortbrengende 

twaalf vruchten, van maand tot maand ge-

vende zijne vrucht; en de bladeren des booms 

waren tot genezing der heidenen.

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 gijlieden zegt: Wij 

hebben een verbond met den dood gemaakt, 

en met de hel hebben wij een voorzichtig 

verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende 

gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 

komen; want wij hebben de leugen ons tot 

een toevlucht gesteld, en onder de valsheid 

hebben wij ons verborgen.

16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: 

Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, 

een beproefden steen, een kostelijken 

hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie 

gelooft, die zal niet haasten.
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PSALM 118:22     De steen, dien de 

bouwlieden verworpen hadden, is tot 

 een hoofd des hoeks geworden.

MATTHÉÜS 21:42     Jezus zeide tot hen: 

Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: 

De steen, dien de bouwlieden verworpen 

hebben, deze is geworden tot een hoofd 

des hoeks; van den Heere is dit geschied, 

en het is wonderlijk in onze ogen?

HANDELINGEN 4:11     Deze is de Steen, Die 

van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot 

een hoofd des hoeks geworden is.

12 En de zaligheid is in geen Anderen; want 

er is ook onder den hemel geen andere 

Naam, Die onder de mensen gegeven is, 

door Welken wij moeten zalig worden.

ROMEINEN 9:31     Maar Israël, die de wet 

der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet 

der rechtvaardigheid niet gekomen.

32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit 

het geloof, maar als uit de werken der wet, 

want zij hebben zich gestoten aan den 

steen des aanstoots;

33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion 

een steen des aanstoots, en een rots der 

ergernis; en een iegelijk, die in Hem 

gelooft, zal niet beschaamd worden.

1 KORINTHE 3:11     Want niemand kan een 

ander fondament leggen, dan hetgeen 

gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

ÉFEZE 2:17     En komende, heeft Hij door 

het Evangelie vrede verkondigd u, die verre 

waart, en dien, die nabij waren.

18 Want door Hem hebben wij beiden den 

toegang door een Geest tot den Vader.

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen 

en bijwoners, maar medeburgers der 

heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen 

en profeten, waarvan Jezus Christus is 

 de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt 

tot een woonstede Gods in den Geest.

1 PETRUS 2:4     Tot Welken komende, als tot 

een levenden Steen, van de mensen wel 

verworpen, maar bij God uitverkoren en 

dierbaar;

5  Zo wordt gij ook zelven, als levende 

stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 

tot een heilig priesterdom, om geestelijke 

offeranden op te offeren, die Gode 

aangenaam zijn door Jezus Christus.

6  Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, 

 Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, 

Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in 

Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

7  U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar 

den ongehoorzamen wordt gezegd: De 

Steen, Dien de bouwlieden verworpen 

hebben, Deze is geworden tot een hoofd 

des hoeks, en een steen des aanstoots, 

 en een rots der ergernis;

8  Dengenen namelijk, die zich aan het 

Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, 

waartoe zij ook gezet 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 

ulieden uitgegoten een geest des diepen 

slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; 

de profeten, en uw hoofden, en de zieners 

heeft Hij verblind.

13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat 

dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en 

zij Mij met hun lippen eren, doch hun 

hart verre van Mij doen; en hun vreze, 

waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden 

zijn, die hun geleerd zijn;

14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk 

handelen met dit volk, wonderlijk en 

wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner 

wijzen zal vergaan, en het verstand zijner 

verstandigen zal zich verbergen.

PSALM 69:23     Hun tafel worde voor hun 

aangezicht tot een strik, en tot volle 

vergelding tot een valstrik.

EZECHIËL 33:32     En ziet, gij zijt hun als 

een lied der minnen, als een, die schoon 

van stem is, of die wel speelt; daarom 

horen zij uw woorden, maar zij doen 

 ze niet. 

33  Maar als dat komt (zie, het zal komen!) 

dan zullen zij weten, dat er een profeet in 

het midden van hen geweest is.

MATTHÉÜS 15:7     Gij geveinsden! Wel heeft 

Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 

8  Dit volk genaakt Mij met hun mond, 

 en eert Mij met de lippen, maar hun hart 

houdt zich verre van Mij; 

9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 

leringen, die geboden van mensen zijn.

MARKUS 4:11     En Hij zeide tot hen: Het is 

u gegeven te verstaan de verborgenheid 

van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, 

die buiten zijn, geschieden al deze dingen 

door gelijkenissen;

12  Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, 

en horende horen, en niet verstaan; opdat 

zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun 

de zonden vergeven worden.

MARKUS 7:6     Maar Hij antwoordde en zeide 

tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, 

geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk 

eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt 

zich verre van Mij.

7  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 

leringen, die geboden zijn der mensen;

8  Want, nalatende het gebod Gods, houdt 

gij de inzettingen der mensen, als namelijk 

wassingen der kannen en drinkbekers; 

 en andere dergelijke dingen doet gij vele.

HANDELINGEN 28:26     Zeggende: Ga heen 

tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij 

horen, en geenszins verstaan; en ziende 

zult gij zien, en geenszins bemerken.

27  Want het hart dezes volks is dik 

geworden, en met de oren hebben zij 

zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben 

zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd 

met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zij zich 

bekeren, en Ik hen geneze.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Hetgeen Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar 

de uitverkorenen hebben het verkregen, 

 en de anderen zijn verhard geworden.

8  (Gelijk geschreven is: God heeft hun 

gegeven een geest des diepen slaaps; ogen 
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om niet te zien, en oren om niet te horen) 

tot op den huidigen dag.

9  En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, 

 en tot een vergelding voor hen.

10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet 

te zien; en verkrom hun rug allen tijd.

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     En te dien dage zullen de 

doven horen de woorden des Boeks; en de 

ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid 

en uit de duisternis, zullen zien. 

MATTHÉÜS 11:5     De blinden worden 

ziende, en de kreupelen wandelen; de 

melaatsen worden gereinigd, en de doven 

horen; de doden worden opgewekt, en den 

armen wordt het Evangelie verkondigd.

MATTHÉÜS 13:14     En in hen wordt de 

profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met 

het gehoor zult gij horen, en geenszins 

verstaan; en ziende zult gij zien, en 

geenszins bemerken.

 15 Want het hart dezes volks is dik 

geworden, en zij hebben met de oren 

zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben 

zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd 

met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zich 

bekeren, en Ik hen geneze. 

16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, 

en uw oren, omdat zij horen.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart; 

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; 

om te prediken het aangename jaar des 

Heeren.

LUKAS 7:22     En Jezus, antwoordende, 

zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt 

Johannes weder de dingen, die gij gezien 

en gehoord hebt, namelijk dat de blinden 

ziende worden, de kreupelen wandelen, 

de melaatsen gereinigd worden, de doven 

horen, de doden opgewekt worden, den 

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 

des satans tot God; opdat zij vergeving der 

zonden ontvangen, en een erfdeel onder 

de geheiligden, door het geloof in Mij.

2 KORINTHE 3:14     Maar hun zinnen zijn 

verhard geworden; want tot op den dag van 

heden blijft hetzelfde deksel in het lezen 

des Ouden Testaments, zonder ontdekt 

te worden, hetwelk door Christus te niet 

gedaan wordt. 

15  Maar tot den huidigen dag toe, wanneer 

Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op 

hun hart. 

16  Doch zo wanneer het tot den Heere 

zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel 

weggenomen. 
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17  De Heere nu is de Geest; en waar de Geest 

des Heeren is, aldaar is vrijheid. 

18 En wij allen, met ongedekten aangezichte 

de heerlijkheid des Heeren als in een 

spiegel aanschouwende, worden naar 

hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des 

Heeren Geest.

ÉFEZE 1:17     Opdat de God van onzen Heere 

Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 

u geve den Geest der wijsheid en der 

openbaring in Zijn kennis; 

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, 

opdat gij moogt weten, welke zij de hoop 

van Zijn roeping, en welke de rijkdom 

zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de 

heiligen;

JAKOBUS 1:21     Daarom, afgelegd hebbende 

alle vuiligheid en overvloed van boosheid, 

ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, 

dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen 

kan zaligmaken.

OPENBARING 3:18     Ik raad u dat gij van 

Mij koopt goud, beproefd komende uit 

het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en 

witte klederen, opdat gij moogt bekleed 

worden, en de schande uwer naaktheid 

niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen 

met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

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     En de zachtmoedigen zullen 

vreugde op vreugde hebben in den HEERE; 

en de behoeftigen onder de mensen zullen 

zich in den Heilige Israëls verheugen. 

LEVITICUS 23:40     En op den eersten 

dag zult gij u nemen takken van schoon 

geboomte, palmtakken, en meien van 

dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult 

voor het aangezicht des HEEREN, uws 

Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

DEUTERONOMIUM 16:11     En gij zult 

vrolijk zijn voor het aangezicht des HEEREN, 

uws Gods, gij, en uw zoon, en uw dochter, 

en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, 

en de Leviet, die in uw poorten is, en de 

vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die 

in het midden van u zijn; in de plaats, die de 

HEERE, uw God, zal verkiezen, om Zijnen 

Naam aldaar te doen wonen.

PSALM 5:12     Maar laat verblijd zijn allen, 

die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; 

laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; 

en laat in U van vreugde opspringen, die 

Uw Naam liefhebben.

PSALM 32:11     Verblijdt u in den HEERE, 

en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt 

vrolijk, alle gij oprechten van harte!

PSALM 64:11     De rechtvaardige zal zich 

verblijden in den HEERE, en op Hem 

betrouwen; en alle oprechten van hart 

zullen zich beroemen.
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PSALM 68:4     Maar de rechtvaardigen 

zullen zich verblijden; zij zullen van 

vreugde opspringen voor Gods aangezicht, 

en van blijdschap vrolijk zijn.

PSALM 107:30     Dan zijn zij verblijd, omdat 

zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven 

hunner begeerte geleid heeft.

PSALM 118:24     Dit is de dag, dien de 

HEERE gemaakt heeft; laat ons op 

denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

PSALM 149:2     Dat Israël zich verblijde in 

Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kin-

deren Sions zich verheugen over hun Koning.

HOOGLIED 1:4     Trek mij, wij zullen U 

nalopen! De Koning heeft mij gebracht 

in Zijn binnenkameren; wij zullen ons 

verheugen en in U verblijden; wij zullen 

Uw uitnemende liefde vermelden, meer 

dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

JESAJA 9:2     Gij hebt dit volk vermenig-

vuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet 

groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde 

wezen voor Uw aangezicht, gelijk men 

zich verblijdt in den oogst, gelijk men 

verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.

JESAJA 25:9     En men zal te dien dage 

zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij 

hebben Hem verwacht, en Hij zal ons 

zalig maken. Deze is de HEERE, wij 

hebben Hem verwacht, wij zullen ons 

verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

JEREMÍA 31:12     Dies zullen zij komen, 

en op de hoogte van Sion juichen, en 

toevloeien tot des HEEREN goed, tot het 

koren, en tot den most, en tot de olie, en 

tot de jonge schapen en runderen; en hun 

ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij 

zullen voortaan niet meer treurig zijn. 

13  Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in 

den rei, daartoe de jongelingen en ouden 

te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in 

vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, 

en zal hen verblijden naar hun droefenis.

HÁBAKUK 3:18     Zo zal ik nochtans in den 

HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij 

verheugen in den God mijns heils.

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, gij 

dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal 

in het midden van u wonen, spreekt de 

HEERE.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest; want hunner is het Koninkrijk der 

hemelen.

MATTHÉÜS 5:5     Zalig zijn de 

zachtmoedigen; want zij zullen het 

aardrijk beerven.

MATTHÉÜS 11:29     Neemt Mijn juk op u, 

en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 

en nederig van hart; en gij zult rust vinden 

voor uw zielen.

LUKAS 1:14     En u zal blijdschap en 

verheuging zijn, en velen zullen zich over 

zijn geboorte verblijden.

LUKAS 2:10     En de engel zeide tot hen: 

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap, die al den volke wezen zal;
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JOHANNES 3:29     Die de bruid heeft, 

is de bruidegom, maar de vriend des 

bruidegoms, die staat en hem hoort, 

verblijdt zich met blijdschap om de stem 

des bruidegoms. Zo is dan deze mijn 

blijdschap vervuld geworden.

JOHANNES 16:22     En gij dan hebt nu wel 

droefheid; maar Ik zal u wederom zien, 

 en uw hart zal zich verblijden, en niemand 

zal uw blijdschap van u wegnemen.

JOHANNES 20:20     En dit gezegd 

hebbende, toonde Hij hun Zijn handen 

en Zijn zijde. De discipelen dan werden 

verblijd, als zij den Heere zagen.

HANDELINGEN 5:41     Zij dan gingen heen 

van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, 

dat zij waren waardig geacht geweest, om 

Zijns Naams wil smaadheid te lijden.

HANDELINGEN 13:48     Als nu de heidenen 

dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen 

het Woord des Heeren; en er geloofden 

zovelen, als er geordineerd waren tot het 

eeuwige leven.

HANDELINGEN 13:52     En de discipelen 

werden vervuld met blijdschap en met 

 den Heiligen Geest.

FILIPPENZEN 2:17     Ja, indien ik ook tot een 

drankoffer geofferd worde over de offerande 

en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, 

en verblijde mij met u allen.

18 En om datzelfde verblijdt gij u ook, 

 en verblijdt ook ulieden met mij.

FILIPPENZEN 4:4     Verblijdt u in den Heere 

te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.

1 THESSALONICENSEN 3:9     Want 

wat dankzegging kunnen wij Gode tot 

vergelding wedergeven voor u, vanwege 

al de blijdschap, waarmede wij ons om 

uwentwil verblijden voor onzen God?

1 PETRUS 4:13     Maar gelijk gij 

gemeenschap hebt aan het lijden van 

Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in 

de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt 

verblijden en verheugen.

1 JOHANNES 1:4     En deze dingen schrijven 

wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

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
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.   

JESAJA 29:22     Daarom zegt de HEERE, 

Die Abraham verlost heeft, tot het huis 

van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer 

beschaamd worden, en nu zal zijn 

aangezicht niet meer bleek worden; 

23 Want als hij zijn kinderen, het werk 

Mijner handen, zien zal in het midden van 

hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij 

zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den 

God van Israël vrezen. 

24 En die dwalende van geest zijn, zullen tot 

verstand komen, en de murmureerders 

zullen de lering aannemen.

HANDELINGEN 2:37     En als zij dit 

hoorden, werden zij verslagen in het 

hart, en zeiden tot Petrus en de andere 

apostelen: Wat zullen wij doen mannen 

broeders?

ÉFEZE 2:10     Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus tot goede 

werken, welke God voorbereid heeft, 

 opdat wij in dezelve zouden wandelen.

1 TIMOTHEÜS 1:13     Die te voren een gods 

lasteraar was, en een vervolger, en een 

verdrukker; maar mij is barmhartigheid 

geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan 

heb in mijn ongelovigheid.

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 zal de HEERE 

wachten, opdat Hij u genadig zij, en 

daarom zal Hij verhoogd worden, opdat 

Hij Zich over ulieden ontferme, want 

de HEERE is een God des gerichts; 

welgelukzalig zijn die allen, die Hem 

verwachten. 

19 Want het volk zal in Sion wonen, te 

Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; 

gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de 

stem uws geroeps; zo haast Hij die horen 

zal, zal Hij u antwoorden. 

20 De Heere zal ulieden wel brood der 

benauwdheid, en wateren der verdrukking 

geven; maar uw leraars zullen niet meer 

als met vleugelen wegvliegen, maar uw 

ogen zullen uw leraars zien;

JESAJA 30:21-25 

JESAJA 30:26     En het licht der maan zal 

zijn als het licht der zon, en het licht der 

zon zal zevenvoudig zijn als het licht 

van zeven dagen; ten dage als de HEERE 

de breuk Zijns volks zal verbinden, en 

de wonde, waarmede het geslagen is, 

genezen.

JESAJA 30:27-28 

JESAJA 30:29     Er zal een lofzang bij ulieden 

zijn, gelijk in den nacht, wanneer het feest 

geheiligd wordt; en blijdschap des harten, 

gelijk van een, die met pijpen wandelt, 

 om te komen tot den berg des HEEREN, 

 tot den Rotssteen van Israël.

JESAJA 30:30-33

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

JESAJA

jesaja 29 jesaja 30



230

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond, 

dat Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven, en in hun harten zal Ik 

die inschrijven; en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #5.

E08 De gerechtigheid van de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 32:1     Ziet, een koning zal regeren 

in gerechtigheid, en de vorsten zullen 

heersen naar recht.

2  En die man zal zijn als een verberging 

tegen den wind, en een schuilplaats tegen 

den vloed, als waterbeken in een dorre 

plaats, als de schaduw van een zwaren 

rotssteen 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 is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

6  Der grootheid dezer heerschappij en des 

vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te 

bevestigen, en dat te sterken met gericht 

en met gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN 

 der heirscharen zal zulks doen.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn die hongeren 

 en dorsten naar de gerechtigheid; 

 want zij zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 11:28     Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven.

JOHANNES 4:14     Maar zo wie gedronken 

zal hebben van het water, dat Ik hem 

geven zal, dien zal in eeuwigheid niet 

dorsten; maar het water, dat Ik hem zal 

geven, zal in hem worden een fontein van 

water, springende 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 

worde de Geest uit de hoogte; dan zal de 

woestijn tot een vruchtbaar veld worden, 

en het vruchtbare veld zal voor een woud 

geacht worden.

JESAJA
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16 En het recht zal in de woestijn wonen, en 

de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld 

verblijven. 

17 En het werk der gerechtigheid zal vrede 

zijn; en de werking der gerechtigheid 

zal zijn gerustheid en zekerheid tot in 

eeuwigheid. 

18 En mijn volk zal in een woonplaats 

des vredes wonen, en in welverzekerde 

woningen, en in stille geruste plaatsen.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

 de dorstigen, en stromen op het droge; 

 Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, 

 en Mijn zegen op uw nakomelingen.

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.

38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

39 (En dit zeide Hij van den Geest, 

Denwelken ontvangen zouden, die in Hem 

geloven; want de Heilige Geest was nog 

niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt 

was.)

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in de 

laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 

en uw dochters zullen profeteren, en uw 

jongelingen zullen gezichten zien, en uw 

ouden zullen dromen dromen. 

18 En ook op Mijn dienstknechten, en op 

Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 

profeteren.

HANDELINGEN 2:33    Hij dan, door de 

rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

GALATEN 5:22     Maar de vrucht des 

Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid.

2 KORINTHE 3:8     Hoe zal niet veel meer de 

bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

TITUS 3:5     Heeft Hij ons zalig gemaakt, 

niet uit de werken der rechtvaardigheid, 

die wij gedaan hadden, maar naar 

Zijn barmhartigheid, door het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes; 

6  Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft 

uitgegoten door Jezus Christus, onzen 

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 den Koning 

zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver 

gelegen land zien.

JESAJA 33:18-19

JESAJA 33:20     Schouwt Sion aan, de stad 

onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen 

Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, 

JESAJA
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een tent, die niet ter neder geworpen zal 

worden, welker pinnen in der eeuwigheid 

niet zullen uitgetogen worden, en van 

welker zelen geen verscheurd worden.

21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk 

zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, 

van wijde stromen; geen roeischuit zal 

daar doorvaren, en geen treffelijk schip 

 zal daar overvaren.

22 Want de HEERE is onze Rechter, de 

HEERE is onze Wetgever, de HEERE 

 is onze Koning. Hij zal ons behouden.

23 Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen 

hun mastboom niet kunnen recht stijf 

houden, zij zullen het zeil niet uitspannen; 

dan zal de roof van een overvloedigen buit 

uitgedeeld worden, zelfs zullen de lammen 

den roof roven. 

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben 

ziek, want het volk, dat daarin woont, zal 

vergeving van ongerechtigheid hebben.

JEREMÍA 31:33     Maar dit is het verbond, 

dat Ik na die dagen met het huis van Israël 

maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn 

wet in hun binnenste geven, en zal die in 

hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een 

God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

MATTHÉÜS 17:2     En Hij werd voor 

hen veranderd van gedaante; en Zijn 

aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn 

klederen werden wit gelijk het licht.

MATTHÉÜS 21:5     Zegt der dochter Sions: 

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen, 

zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

LUKAS 1:33     En Hij zal over het huis Jakobs 

Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil, dat waar 

Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.

JOHANNES 18:37      Pilatus dan zeide tot 

Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus 

antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. 

Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in 

de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid 

getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de 

waarheid is, hoort Mijn stem.

HANDELINGEN 10:42     En heeft ons 

geboden den volke te prediken, en te 

betuigen, dat Hij is Degene, Die van God 

verordend is tot een Rechter van levenden 

en doden.

1 KORINTHE 15:24 Daarna zal het einde 

zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God 

en den Vader zal overgegeven hebben; 

wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle 

heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat 

Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal 

gelegd hebben.

jesaja 33
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1 TIMOTHEÜS 6:13     Ik beveel u voor 

God, Die alle ding levend maakt, en voor 

Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus 

de goede belijdenis betuigd heeft,

14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt 

 en onberispelijk, tot op de verschijning 

 van onzen Heere Jezus Christus;

15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige 

en alleen machtige Heere, de Koning der 

koningen, en Heere der heren;

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn 

wij kinderen Gods, en het is nog niet 

geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij 

weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 

Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 

Hem zien, gelijk Hij is.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het 

gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, 

en het gezang des Lams, zeggende: Groot 

en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij 

almachtige God, rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), 

 en die met Hem zijn, de geroepenen, 

 en 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 hierover vrolijk zijn, en 

de wildernis zal zich verheugen, en zal 

bloeien als een roos. 

2  Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, 

ja, met verheuging, en juichen; de 

heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, 

het sieraard van Karmel en Saron; zij 

zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, 

het sieraad onzes Gods.

3  Versterkt de slappe handen, en stelt de 

struikelende knieën vast.

4  Zegt den onbedachtzamen van harte: 

Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder 

God zal ter wrake komen met de vergelding 

Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen.

5  Alsdan zullen der blinden ogen 

opengedaan worden, en der doven oren 

zullen geopend worden.

6 Alsdan zal de kreupele springen als een 

hert, en de tong des stommen zal juichen; 

want in de woestijn zullen wateren 

uitbarsten, en beken in de wildernis.

7  En het dorre land zal tot staand water 

worden, en het dorstige land tot 

springaders der wateren; in de woningen 

der draken, waar zij gelegen hebben, zal 

gras met riet en biezen zijn.

8 En aldaar zal een verheven baan, en 

een weg zijn, welke de heilige weg zal 

genaamd worden; de onreine zal er niet 

doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die 

dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen 

niet dwalen.

JESAJA
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9 Er zal geen leeuw zijn, en geen 

verscheurend gedierte zal daarop komen, 

noch aldaar gevonden worden; maar de 

verlosten zullen daarop wandelen.

10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen 

wederkeren, en tot Sion komen met 

gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun 

hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap 

zullen zij verkrijgen, maar droefenis en 

zuchting zullen wegvlieden.

MATTHÉÜS 11:4     En Jezus antwoordde en 

zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt 

Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:

5 De blinden worden ziende, en de 

kreupelen wandelen; de melaatsen worden 

gereinigd, en de doven horen; de doden 

worden opgewekt, en den armen wordt het 

Evangelie verkondigd.

6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal 

geërgerd worden.

MATTHÉÜS 12:22     Toen werd tot Hem 

gebracht een van den duivel bezeten, die 

blind en stom was; en Hij genas hem, alzo 

dat de blinde en stomme beide sprak en zag.

23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: 

Is niet Deze de Zoon van David?

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

JOHANNES 9:39     En Jezus zeide: Ik ben 

tot een oordeel in deze wereld gekomen, 

opdat degenen, die niet zien, zien mogen, 

en die zien, blind worden.

JOHANNES 10:28     En Ik geef hun het 

eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 

gaan in der eeuwigheid, en niemand zal 

dezelve uit Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, 

 is meerder dan allen; en niemand kan 

 ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

30 Ik en de Vader zijn een.

JOHANNES 14:6     Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 

Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

OPENBARING 21:4     En God zal alle tranen 

van hun ogen afwissen; en de dood zal 

niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, 

noch moeite zal meer zijn; want de eerste 

dingen zijn weggegaan.

OPENBARING 22:14     Zalig zijn zij, die 

Zijn geboden doen, opdat hun macht zij 

aan den boom des levens, en zij door de 

poorten mogen ingaan in de stad.

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 ulieder God zeggen.

2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en 

roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, 

dat haar ongerechtigheid verzoend is, 
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dat zij van de hand des HEEREN dubbel 

ontvangen heeft voor al haar zonden.

3  Een stem des roependen in de woestijn: 

Bereidt den weg des HEEREN, maakt 

recht in de wildernis een baan voor onzen 

God!

4  Alle dalen zullen verhoogd worden, en 

alle bergen en heuvelen zullen vernederd 

worden; en wat krom is, dat zal recht, en 

wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei 

gemaakt worden.

5  En de heerlijkheid des HEEREN zal 

geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk 

zal zien, dat het de mond des HEEREN 

gesproken heeft.

MATTHÉÜS 3:1     En in die dagen kwam 

Johannes de Doper, predikende in de 

woestijn van Judea,

2  En zeggende: Bekeert u; want het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

3  Want deze is het, van denwelken 

gesproken is door Jesaja, den profeet, 

zeggende: De stem des roependen in de 

woestijn: Bereidt den weg des Heeren, 

maakt Zijn paden recht!

MARKUS 1:1     Het begin des Evangelies van 

JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God.

2  Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, 

Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, 

die Uw weg voor U heen bereiden zal.

3  De stem des roependen in de woestijn: 

Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn 

paden recht.

4  Johannes was dopende in de woestijn, 

en predikende den doop der bekering tot 

vergeving der zonden.

LUKAS 1:52     Hij heeft machtigen van de 

tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij 

verhoogd. 

53  Hongerigen heeft Hij met goederen 

vervuld; en rijken heeft Hij ledig 

weggezonden.

LUKAS 3:2     Onder de hogepriesters Annas 

en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot 

Johannes, den zoon van Zacharías, in de 

woestijn.

3  En hij kwam in al het omliggende land 

der Jordaan, predikende den doop der 

bekering tot vergeving der zonden.

4  Gelijk geschreven is in het boek der 

woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: 

De stem des roependen in de woestijn: 

Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn 

paden recht!

5  Alle dal zal gevuld worden, en alle berg 

en heuvel zal vernederd worden, en de 

kromme wegen zullen tot een rechten weg 

worden, en de oneffen tot effen wegen.

6  En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen 

van den Vader), vol van genade en 

waarheid.

2 KORINTHE 3:18     En wij allen, met 

ongedekten aangezichte de heerlijkheid 

des Heeren als in een spiegel 

aanschouwende, worden naar hetzelfde 

beeld in gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des 

Heeren Geest.
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HEBREËN 1:3     Dewelke, alzo Hij is het 

Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, 

en alle dingen draagt door het woord 

Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg 

gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

OPENBARING 21:23     En de stad behoeft 

de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 

zouden schijnen; want de heerlijkheid 

Gods heeft haar verlicht, en het Lam is 

haar Kaars.

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     O Sion, gij verkondigster van 

goede boodschap, klim op een hogen berg; 

o Jeruzalem, gij verkondigster van goede 

boodschap, hef uw stem op met macht, hef 

ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: 

Zie hier is uw God!

10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den 

sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn 

loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor 

Zijn aangezicht.

11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een 

herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen 

vergaderen, en in Zijn schoot dragen; 

 de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

JESAJA 62:11     Ziet, de HEERE heeft doen 

horen, tot aan het einde der aarde: zegt der 

dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, 

Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon 

is voor Zijn aangezicht

EZECHIËL 34:23     En Ik zal een enigen 

Herder over hen verwekken, en Hij zal 

hen weiden, namelijk Mijn knecht David; 

die zal ze weiden, en Die zal hun tot een 

Herder zijn.

24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God 

zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn 

in het midden van hen, Ik, de HEERE, 

 heb het gesproken.

MICHA 4:1     Maar in het laatste der dagen 

zal het geschieden, dat de berg van het 

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op 

den top der bergen; en hij zal verheven 

zijn boven de heuvelen, en de volken 

zullen tot hem toevloeien.

2  En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den 

berg des HEEREN, en ten huize van den 

God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn 

wegen, en wij in Zijn paden wandelen; 

want uit Sion zal de wet uitgaan, en des 

HEEREN woord uit Jeruzalem.

MATTHÉÜS 9:36     En Hij, de scharen 

ziende, werd innerlijk met ontferming 

bewogen over hen, omdat zij vermoeid en 

verstrooid waren, gelijk schapen, die geen 

herder hebben.

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; de 

goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

12 Maar de huurling, en die geen herder is, 

wien de schapen niet eigen zijn, ziet den 
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wolf komen, en verlaat de schapen, en 

vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit 

 de schapen.

13 En de huurling vliedt, overmits hij een 

huurling is, en heeft geen zorg voor de 

schapen.

14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de 

Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken 

 Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven 

voor de schapen.

16 Ik heb nog andere schapen, die van 

dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook 

toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; 

en het zal worden een kudde, en een 

Herder.

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben 

zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid 

is over de gehele aarde uitgegaan, en hun 

woorden tot de einden der wereld.

ÉFEZE 1:20     Die Hij gewrocht heeft in 

Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 

opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 

rechter hand in den hemel; 

21 Verre boven alle overheid, en macht, en 

kracht, en heerschappij, en allen naam, die 

genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de toekomende; 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten 

onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling 

Desgenen, Die alles in allen vervult.

HEBREËN 2:14     Overmits dan de kinderen 

des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo 

is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig 

geworden, opdat Hij door den dood te niet 

doen zou dengene, die het geweld 

 des doods had, dat is, den duivel;

15 En verlossen zou al degenen, die met 

vreze des doods, door al hun leven, der 

dienstbaarheid onderworpen waren.

1 PETRUS 5:4    En als de overste Herder 

verschenen zal zijn, zo zult gij de 

onverwelkelijke kroon der heerlijkheid 

behalen.

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: #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 gij, Israël, Mijn knecht! 

gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad 

van Abraham, Mijn liefhebber! 

9  Gij, welken Ik gegrepen heb van de 

einden der aarde, en uit haar bijzonderste 

geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn 

knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet 

verworpen. 

10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet 

verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, 

ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de 

rechterhand Mijner gerechtigheid.

JESAJA 41:11-13
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JESAJA 41:14     Vrees niet, gij wormpje 

Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt 

de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige 

Israëls! 

15  Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe 

dorsslede gesteld, die scherpe pinnen 

heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, 

en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. 

16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze 

wegnemen, en de stormwind zal ze 

verstrooien; maar gij zult u verheugen 

 in den HEERE; in den Heilige Israëls zult 

gij u roemen. 

17 De ellendigen en nooddruftigen zoeken 

water, maar er is geen, hun tong 

versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen 

verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet 

verlaten. 

18 Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, 

en fonteinen in het midden der valleien; 

 Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, 

en het dorre land tot watertochten.

19 Ik zal in de woestijn den cederboom, den 

sittimboom, en den mirteboom, en den 

olieachtigen boom zetten; Ik zal in de 

wildernis stellen den denneboom, den 

beuk, en den busboom te gelijk; 

20 Opdat zij zien, en bekennen, en 

overleggen, en te gelijk verstaan, dat de 

hand des HEEREN zulks gedaan, en dat 

 de Heilige Israëls zulks geschapen heeft. 

JESAJA 10:17     Want het Licht van Israël zal 

tot een vuur zijn, en zijn Heilige tot een 

vlam, welke in brand steken en verteren zal 

zijn doornen en zijn distelen, op een dag.

JESAJA 10:20     En het zal geschieden te dien 

dage, dat het overblijfsel van Israël, en de 

ontkomenen van het huis Jakobs niet meer 

steunen zullen op dien, die ze geslagen 

heeft; maar zij zullen steunen op den 

HEERE, den Heilige Israëls, oprechtelijk.

JESAJA 43:15     Ik ben de HEERE, uw 

Heilige; de Schepper van Israël, ulieder 

Koning.

JESAJA 47:4     Onzes Verlossers Naam 

is HEERE der heirscharen, de Heilige 

Israëls.

JESAJA 49:7     Alzo zegt de HEERE, de 

Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de 

verachte ziel, tot Dien, aan Welken het 

volk een gruwel heeft, tot den Knecht 

dergenen, die heersen: Koningen zullen 

het zien en opstaan, ook vorsten, en 

zij zullen zich voor U buigen; om des 

HEEREN wil, Die getrouw is, om den 

Heilige Israëls, Die U verkoren heeft.

MARKUS 1:24     Zeggende: Laat af, wat 

hebben wij met U te doen, Gij Jezus 

Nazarener, zijt Gij gekomen om ons 

 te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, 

 namelijk de Heilige Gods.

JOHANNES 4:14     Maar zo wie gedronken 

zal hebben van het water, dat Ik hem 

geven zal, dien zal in eeuwigheid niet 

dorsten; maar het water, dat Ik hem zal 

geven, zal in hem worden een fontein van 

water, springende tot in het eeuwige leven.

JOHANNES 6:35     En Jezus zeide tot hen: Ik 

ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 

zal geenszins hongeren, en die in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten.
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OPENBARING 3:7     En schrijf aan den 

engel der Gemeente, die in Filadelfia is: 

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die 

den sleutel Davids heeft; Die opent, en 

niemand sluit, en Hij sluit, en niemand 

opent

OPENBARING 7:16     Zij zullen niet meer 

hongeren, en zullen niet meer dorsten, en 

de zon zal op hen niet vallen, noch enige 

hitte. 

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.

OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

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 verwek een van het 

noorden, en hij zal opkomen van den 

opgang der zon; hij zal Mijn Naam 

aanroepen; en hij zal komen over de 

overheden als over leem, en gelijk een 

pottenbakker het slijk treedt.

JESAJA 8:23     Maar het land, dat beangstigd 

was, zal niet gans verduisterd worden; 

gelijk als Hij het in den eersten tijd 

verachtelijk gemaakt heeft, naar het land 

van Zebulon aan, en naar het land van 

Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het 

laatste heerlijk gemaakt, naar den weg 

zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, 

 aan Galilea der heidenen.

MATTHÉÜS 4:13     En Nazareth verlaten 

hebbende, is komen wonen te Kapernaum, 

gelegen aan de zee, in de landpale van 

Zebulon en Nafthali;

14  Opdat vervuld zou worden, hetgeen 

gesproken is door Jesaja, den profeet, 

zeggende:

15  Het land Zebulon en het land Nafthali aan 

den weg der zee over de Jordaan, Galilea 

der volken;

E15 De Messias brengt de blijde boodschap. 

JESAJA 41:26     Wie heeft wat verkondigd van 

den beginne aan, dat wij het weten mogen, 

of van te voren, dat wij zeggen mogen: 

Hij is rechtvaardig; maar er is niemand, 

die het verkondigt, ook niemand, die wat 

horen doet, ook niemand, die ulieder 

woorden hoort. 

27 Ik, de Eerste zeg tot Sion: Zie, zie ze 

daar! en tot Jeruzalem: Ik zal een blijden 

boodschapper geven.

JESAJA 61:1     De Geest des Heeren HEEREN 

is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, 

om een blijde boodschap te brengen den 

zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om 

te verbinden de gebrokenen van harte, om 

den gevangenen vrijheid uit te roepen, en 

den gebondenen opening der gevangenis;
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LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

 bij God gevonden. 

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een 

Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS. 

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven. 

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

LUKAS 2:10     En de engel zeide tot hen: 

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap, die al den volke wezen zal; 

11 Namelijk dat u heden geboren is de 

Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, 

in de stad Davids.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, indien zij niet gezonden 

worden? Gelijk geschreven is: Hoe 

liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede 

verkondigen, dergenen, die het goede 

verkondigen!

OPENBARING 2:8     En schrijf aan den 

engel der Gemeente van die van Smyrna: 

Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood 

geweest is, en weder 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     Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik 

ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken 

Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn 

geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den 

heidenen voortbrengen.

MATTHÉÜS 3:16     En Jezus, gedoopt zijnde, 

is terstond opgeklommen uit het water; 

 en ziet, de hemelen werden Hem geopend, 

en hij zag den Geest Gods nederdalen, 

gelijk een duive, en op Hem komen.

17  En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: 

Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 

Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

MATTHÉÜS 12:16     En Hij gebood hun 

scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar 

maken zouden;

17 Opdat vervuld zou worden, hetgeen 

gesproken is door Jesaja, den profeet, 

zeggende:

18  Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren 

heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel 

een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest 

op Hem leggen, en Hij zal het oordeel 

 den heidenen verkondigen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, 

ziet, een luchtige wolk heeft hen 

overschaduwd; en ziet, een stem uit de 

wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde 

Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen 

heb; hoort Hem!

JOHANNES 3:34     Want Dien God gezonden 

heeft, Die spreekt de woorden Gods; want 

God geeft Hem den Geest niet met mate.
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ÉFEZE 1:4     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft 

in Hem, voor de grondlegging der wereld, 

opdat wij zouden heilig en onberispelijk 

zijn voor Hem in de liefde;

FILIPPENZEN 2:7     Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, 

 en is den mensen gelijk geworden;

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, noch 

Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de 

straat horen laten.

3  Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, 

en de rokende vlaswiek zal Hij niet 

uitblussen; met waarheid zal Hij het recht 

voortbrengen.

4  Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal 

niet verbroken worden, totdat Hij het recht 

op aarde zal hebben besteld; en de eilanden 

zullen naar Zijn leer wachten.

MATTHÉÜS 11:28     Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat 

Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; 

en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30  Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is 

licht.

MATTHÉÜS 12:19     Hij zal niet twisten, 

noch roepen, noch zal er iemand Zijn 

stem op de straten horen.

20 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, 

en het rokende lemmet zal Hij niet 

uitblussen, totdat Hij het oordeel zal 

uitbrengen tot overwinning.

21 En in Zijn Naam zullen de heidenen 

hopen.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen; 

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was.

HEBREËN 2:17     Waarom Hij in alles den 

broederen moest gelijk worden, opdat 

Hij een barmhartig en een getrouw 

Hogepriester zou zijn, in de dingen, die 

bij God te doen waren, om de zonden des 

volks te verzoenen.

18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, 

geleden heeft, kan Hij dengenen, die 

verzocht worden, te hulp komen.

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God. 

3  Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een 

tegenspreken van de zondaren tegen Zich 

heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en 

bezwijkt in uw zielen.
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1 PETRUS 2:22     Die geen zonde gedaan 

heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond 

gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet 

wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; 

maar gaf het over aan Dien, 

 Die rechtvaardiglijk 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     Ik, de HEERE, heb u geroepen 

in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand 

grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u 

geven tot een Verbond des volks, tot een Licht 

der heidenen.

7  Om te openen de blinde ogen, om de 

gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, 

en uit het gevangenhuis, die in duisternis 

zitten.

16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, 

dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze 

doen treden door de paden, die zij niet 

geweten hebben; Ik zal de duisternis voor 

hun aangezicht ten licht maken, en het 

kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun 

doen, en Ik zal hen niet verlaten.

JESAJA 29:18     En te dien dage zullen de 

doven horen de woorden des Boeks; en de 

ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid 

en uit de duisternis, zullen zien.

MATTHÉÜS 11:5     De blinden worden 

ziende, en de kreupelen wandelen; de 

melaatsen worden gereinigd, en de doven 

horen; de doden worden opgewekt, en den 

armen wordt het Evangelie verkondigd.

LUKAS 2:28     Zo nam hij Hetzelve in zijn 

armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan 

in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid 

gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht 

van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen,

 en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

LUKAS 3:5     Alle dal zal gevuld worden, en 

alle berg en heuvel zal vernederd worden, 

en de kromme wegen zullen tot een 

rechten weg worden, en de oneffen 

 tot effen wegen.

LUKAS 4:17     En Hem werd gegeven het 

boek van den profeet Jesaja; en als Hij het 

boek opengedaan had, vond Hij de plaats, 

daar geschreven was:

18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom 

heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij 

gezonden, om den armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen, die gebroken 

zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; om 

te prediken het aangename jaar des Heeren.

20 En als Hij het boek toegedaan en den 

dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; 

en de ogen van allen in de synagoge waren 

op Hem geslagen.

21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden 

 is deze Schrift in uw oren vervuld.
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LUKAS 24:45     Toen opende Hij hun 

verstand, opdat zij de Schriften 

verstonden.

JOHANNES 9:39     En Jezus zeide: Ik ben 

tot een oordeel in deze wereld gekomen, 

opdat degenen, die niet zien, zien mogen, 

en die zien, blind worden.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, 

zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het 

Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven 

des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, 

ziet, wij keren ons tot de heidenen.

47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, 

zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 

zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

HANDELINGEN 26:18     Om hun ogen 

te openen, en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht, en van de macht 

des satans tot God; opdat zij vergeving der 

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 Degene, Die in onze harten 

geschenen heeft, om te geven verlichting 

der kennis der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Jezus Christus.

OPENBARING 3:18     Ik raad u dat gij van 

Mij koopt goud, beproefd komende uit 

het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en 

witte klederen, opdat gij moogt bekleed 

worden, en de schande uwer naaktheid 

niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen 

met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

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 had lust aan hem, 

om Zijner gerechtigheid wil; Hij maakte 

hem groot door de wet, en Hij maakte hem 

heerlijk.

MATTHÉÜS 3:17     En ziet, een stem uit de 

hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb!

MATTHÉÜS 5:17     Meent niet, dat Ik 

gekomen ben, om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te 

ontbinden, maar te vervullen.

JOHANNES 8:29     En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem 

behagelijk is.

JOHANNES 13:31     Als hij dan uitgegaan 

was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.
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JOHANNES 15:10     Indien gij Mijn geboden 

bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; 

gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders 

bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat 

Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij 

 U had, eer de wereld was.

ROMEINEN 10:4     Want het einde der wet is 

Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, 

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, alzo zegt de HEERE, 

uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, 

o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; 

Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt 

Mijn.

2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal 

bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen 

u niet overstromen; wanneer gij door het 

vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, 

 en de vlam zal u niet aansteken.

JESAJA 43:3-4

JESAJA 43:5     Vrees niet, want Ik ben met u; 

Ik zal uw zaad van den opgang brengen, 

en Ik zal u verzamelen van den ondergang. 

6  Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot 

het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn 

zonen van verre, en Mijn dochters van het 

einde der aarde; 

7  Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, 

en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik 

geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.

JESAJA 43:8-9

JESAJA 43:10     Gijlieden zijt Mijn getuigen, 

spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien 

Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en 

Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve 

ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, 

en na Mij geen zijn zal.

11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen 

Heiland behalve Mij.

12 Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik 

heb het doen horen, en geen vreemd god 

was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, 

spreekt de HEERE, dat Ik God ben.

JESAJA 43:13-17

JESAJA 43:18     Gedenkt der vorige dingen 

niet, en overlegt de oude dingen niet. 

19  Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het 

uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? 

Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, 

 en rivieren in de wildernis. 

20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de 

draken en de jonge struisen; want Ik zal 

in de woestijn wateren geven, en rivieren 

in de wildernis, om Mijn volk, Mijn 

uitverkorenen drinken te geven. 

21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen 

Mijn lof vertellen.

MATTHÉÜS 12:18     Ziet, Mijn Knecht, 

Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in 

Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik 

zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal 

het oordeel den heidenen verkondigen.
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MATTHÉÜS 16:16     En Simon Petrus, 

antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, 

de Zoon des levenden Gods.

LUKAS 1:47     En mijn geest verheugt zich 

 in God, mijn Zaligmaker;

LUKAS 2:11     Namelijk dat u heden geboren 

is de Zaligmaker, welke is Christus, 

 de Heere, in de stad Davids.

JOHANNES 1:7     Deze kwam tot een 

getuigenis, om van het Licht te getuigen, 

opdat zij allen door hem geloven zouden.

8  Hij was het Licht niet, maar was gezonden, 

opdat hij van het Licht getuigen zou.

JOHANNES 6:69     En wij hebben geloofd en 

bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon 

des levenden Gods.

JOHANNES 15:27     En gij zult ook getuigen, 

want gij zijt van den beginne met Mij 

geweest.

HANDELINGEN 1:8     Maar gij zult 

ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, 

Die over u komen zal; en gij zult Mijn 

getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 

geheel Judea en Samaria, en tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 4:12     En de zaligheid is 

in geen Anderen; want er is ook onder 

den hemel geen andere Naam, Die onder 

de mensen gegeven is, door Welken wij 

moeten zalig worden.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben het 

aanschouwd, en getuigen, dat de Vader 

Zijn Zoon gezonden heeft tot een 

Zaligmaker der 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 hoor nu Mijn knecht 

Jakob, en Israël, dien Ik verkoren heb! 

2 Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw 

Formeerder van den buik af, Die u helpt: 

Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, 

Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb!

PSALM 105:6     Gij zaad van Abraham, 

Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn 

uitverkorene!

PSALM 105:43     Alzo voerde Hij Zijn volk uit 

met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met 

gejuich.

MATTHÉÜS 24:31     En Hij zal Zijn engelen 

uitzenden met een bazuin van groot 

geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenvergaderen uit de vier winden, van 

het ene uiterste der hemelen tot het andere 

uiterste derzelve.

ROMEINEN 2:28     Want die is niet een Jood, 

die het in het openbaar is; noch die is de 

besnijdenis, die het in het openbaar in het 

vlees is;

29 Maar die is een Jood, die het in het 

verborgen is, en de besnijdenis des harten, 

in den geest, niet in de letter, 

JESAJA
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 is de besnijdenis; wiens lof niet is uit 

 de mensen, maar uit God.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Hetgeen Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar 

de uitverkorenen hebben het verkregen, 

 en de anderen zijn verhard geworden.

ROMEINEN 11:28     Zo zijn zij wel vijanden 

aangaande het Evangelie, om uwentwil, 

maar aangaande de verkiezing zijn zij 

beminden, om der vaderen wil; 

29 Want de genadegiften en de roeping Gods 

zijn onberouwelijk.

KOLOSSENZEN 3:12     Zo doet dan aan, 

als uitverkorenen Gods, heiligen en 

beminden, de innerlijke bewegingen 

der barmhartigheid, goedertierenheid, 

ootmoedigheid, zachtmoedigheid, 

lankmoedigheid;

1 THESSALONICENSEN 1:4     Wetende, 

geliefde broeders, uw verkiezing van God;

2 THESSALONICENSEN 2:13     Maar wij 

zijn schuldig altijd God te danken over u, 

broeders, die van den Heere bemind zijt, 

dat u God van den beginne verkoren heeft 

tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, 

en geloof der waarheid;

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;

2 PETRUS 1:10     Daarom, broeders, 

benaarstigt u te meer, om uw roeping en 

verkiezing vast te maken; want dat doende 

zult gij nimmermeer 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 

 de dorstigen, en stromen op het droge; 

 Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en 

Mijn zegen op uw nakomelingen. 

4  En zij zullen uitspruiten tussen in het 

gras, als de wilgen aan de waterbeken. 

5  Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; 

 en die zal zich noemen met den naam van 

Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: 

Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen 

met den naam van Israël.

6  Zo zegt de HEERE, de Koning van 

Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der 

heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben 

 de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

JESAJA 44:7-8

JESAJA 41:4     Wie heeft dit gewrocht en 

gedaan, roepende de geslachten van den 

beginne? Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, 

en met den Laatste ben Ik Dezelfde.

JESAJA  49:10     Zij zullen niet hongeren, 

noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen 

niet steken; want hun Ontfermer zal ze 

leiden, en Hij zal hen aan de springaders 

der wateren zachtjes leiden.

JESAJA
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EZECHIËL 39:29     En Ik zal Mijn 

aangezicht voor hen niet meer verbergen, 

wanneer Ik Mijn Geest over het huis 

Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt 

 de Heere HEERE.

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.

38  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

39 (En dit zeide Hij van den Geest, 

Denwelken ontvangen zouden, die in Hem 

geloven; want de Heilige Geest was nog 

niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt 

was.)

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in de 

laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 

en uw dochters zullen profeteren, en uw 

jongelingen zullen gezichten zien, en uw 

ouden zullen dromen dromen.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, door de 

rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

HANDELINGEN 5:14     En er werden 

meer en meer toegedaan, die den Heere 

geloofden, menigten beide van mannen 

 en van vrouwen;

OPENBARING 21:6     En Hij sprak tot mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den 

dorstige geven uit de fontein van het water 

des levens voor niet.

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     Gedenk aan deze dingen, 

 o Jakob, en Israël! Want gij zijt Mijn 

knecht, Ik heb u geformeerd; gij zijt 

Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet 

vergeten worden. 

22  Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, 

en uw zonden als een wolk; keer weder tot 

Mij, want Ik heb u verlost. 

23 Zingt met vreugde, gij hemelen! want 

de HEERE heeft het gedaan; juicht, 

gij benedenste delen der aarde! gij 

bergen! maakt een groot gedreun met 

vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte 

daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost, 

en Zich heerlijk gemaakt in Israël. 

24 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en 

Die u geformeerd heeft van den buik af: 

Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den 

hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde 

uitspant door Mijzelven;

25 Die de tekenen der leugendichters 

vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; 

Die de wijzen achterwaarts doet keren, 

 en Die hun wetenschap verdwaast;

26 Die het woord Zijns knechts bevestigt, 

 en den raad Zijner boden volbrengt; 

JESAJA
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 Die tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond 

worden; en tot de steden van Juda: Gij 

zult herbouwd worden, en Ik zal haar 

verwoeste plaatsen oprichten.

AMOS 9:14     En Ik zal de gevangenis van 

Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de 

verwoeste steden herbouwen en bewonen, 

en wijngaarden planten, en derzelver wijn 

drinken; en zij zullen hoven maken, en 

derzelver vrucht eten.

JOHANNES 1:3     Alle dingen zijn door 

Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve 

 is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

1 KORINTHE 8:6     Nochtans hebben wij 

maar een God, den Vader, uit Welken alle 

dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een 

Heere, Jezus Christus, door Welken alle 

dingen zijn, en wij door Hem.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en 

op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door den 

Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij 

 ook de wereld gemaakt heeft;

1 PETRUS 1:18     Wetende dat gij niet door 

vergankelijke dingen, zilver of goud, 

verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die 

 u van de vaderen overgeleverd is; 

 Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

1 PETRUS 4:11     Indien iemand spreekt, 

die spreke als de woorden Gods; indien 

iemand dient, die diene als uit kracht, die 

God verleent; opdat God in allen geprezen 

worde door Jezus Christus, Welken 

toekomt de heerlijkheid en de kracht, 

 in alle eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:11     En ik zag, en ik hoorde 

een stem veler engelen rondom den 

troon, en de dieren, en de ouderlingen; 

en hun getal was tien duizendmaal tien 

duizenden, en duizendmaal duizenden; 

12  Zeggende met een grote stem: Het Lam, 

Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 

kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, 

en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

13  En alle schepsel, dat in den hemel is, en 

op de aarde, en onder de aarde, en die 

in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, 

hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon 

zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de 

eer, en 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     Maar Israël wordt verlost 

door den HEERE, met een eeuwige 

verlossing; gijlieden zult niet beschaamd 

noch tot schande worden, tot in alle 

eeuwigheden.

18  Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen 

geschapen heeft, Die God, Die de aarde 

geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; 

Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet 

geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar 

heeft ze geformeerd, opdat men daarin 

wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand 

meer.

HANDELINGEN 13:39     En dat van alles, 

waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd 

worden door de wet van Mozes, 

door Dezen een iegelijk, die gelooft, 

gerechtvaardigd wordt.

ROMEINEN 2:28     Want die is niet een Jood, 

die het in het openbaar is; noch die is de 

besnijdenis, die het in het openbaar in 

 het vlees is; 

29 Maar die is een Jood, die het in het 

verborgen is, en de besnijdenis des 

harten, in den geest, niet in de letter, is de 

besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, 

maar uit God.

ROMEINEN 8:1     Zo is er dan nu geen 

verdoemenis voor degenen, die in 

Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar den Geest.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods 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     Verkondigt en treedt hier 

toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat 

laten horen van ouds her? Wie heeft dat 

van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de 

HEERE? en er is geen God meer behalve 

Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, 

niemand is er dan Ik.

22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, 

alle gij einden der aarde! want Ik ben God, 

en niemand meer.

23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord 

der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en 

het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal 

gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.

JESAJA
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24 Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, 

in den HEERE zijn gerechtigheden en 

sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij 

zullen beschaamd worden allen, die tegen 

Hem ontstoken zijn.

25 Maar in den HEERE zullen 

gerechtvaardigd worden en zich beroemen, 

het ganse zaad van Israël.

JOHANNES 3:16     Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft, niet verderve, maar het 

eeuwige leven hebbe.

JOHANNES 6:40     En dit is de wil Desgenen, 

Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, 

die den Zoon aanschouwt, en in Hem 

gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal 

hem opwekken ten uitersten dage.

ROMEINEN 9:33     Gelijk geschreven is: Ziet, 

Ik leg in Sion een steen des aanstoots, 

en een rots der ergernis; en een iegelijk, 

die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

ROMEINEN 14:10     Maar gij, wat oordeelt gij 

uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw 

broeder? Want wij zullen allen voor den 

rechterstoel van Christus gesteld worden.

11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de 

Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, 

en alle tong zal God belijden.

12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor 

zichzelven Gode rekenschap geven.

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     Hoor naar Mij, o huis van 

Jakob, en het ganse overblijfsel van het 

huis Israëls! die van Mij gedragen zijt 

van den buik aan, en opgenomen van de 

baarmoeder af. 

4  En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde 

zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden 

dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u 

opnemen, en Ik zal dragen en redden.

13  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal 

niet verre wezen, en Mijn heil zal niet 

vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, 

aan Israël Mijn heerlijkheid. 

ROMEINEN 1:17     Want de rechtvaardigheid 

Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 

geloof tot geloof; gelijk geschreven is: 

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven.

ROMEINEN 3:21     Maar nu is de 

rechtvaardigheid Gods geopenbaard 

geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten: 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door 

het geloof van Jezus Christus, tot allen, 

en over allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid.

JESAJA
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ROMEINEN 10:3     Want alzo zij de 

rechtvaardigheid Gods niet kennen, en 

hun eigen gerechtigheid zoeken op te 

richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid 

Gods niet onderworpen. 

4  Want het einde der wet is Christus, tot 

rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 

5  Want Mozes beschrijft de 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, 

zeggende: De mens, die deze dingen doet, 

zal door dezelve leven. 

6  Maar de rechtvaardigheid, die uit het 

geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw 

hart: Wie zal in den hemel opklimmen? 

Hetzelve is Christus van boven afbrengen.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: 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     Onzes Verlossers Naam 

is HEERE der heirscharen, de Heilige 

Israëls. 

JESAJA 44:6     Zo zegt de HEERE, de Koning 

van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE 

der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik 

ben de Laatste, en behalve Mij is er geen 

God.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: 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 komen 

zal, 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 het gesproken, ook 

heb Ik hem geroepen; Ik zal hem doen komen, 

en hij zal voorspoedig zijn op zijn weg.

16 Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb 

van den beginne niet in het verborgene 

gesproken, maar van dien tijd af, dat het 

geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere 

HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden.

17 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de 

Heilige Israëls: Ik ben de HEERE, uw God, 

Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den 

weg, dien gij gaan moet.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

JOHANNES 3:34     Want Dien God gezonden 

heeft, Die spreekt de woorden Gods; want 

God geeft Hem den Geest niet met mate.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen van God 

geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van 

den Vader gehoord en geleerd heeft, die 

komt tot Mij.

JESAJA
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JOHANNES 18:20     Jezus antwoordde hem: 

Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; 

Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge 

en in den tempel, waar de Joden van 

alle plaatsen samenkomen; en in het 

verborgen heb Ik niets gesproken.

JOHANNES 20:21     Jezus dan zeide 

wederom tot hen: Vrede zij ulieden, 

gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, 

zende Ik ook ulieden.

22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, 

en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen 

Geest.

ÉFEZE 4:21     Indien gij naar Hem gehoord 

hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de 

waarheid in Jezus is;

Zie: Psalm 32:8; Jesaja 49:9,10.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

JESAJA 49:1     Hoort naar Mij, gij eilanden! en 

luistert toe, gij volken van verre! De HEERE 

heeft Mij geroepen van den buik af, van 

Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn 

Naam gemeld.

MATTHÉÜS 1:20     En alzo hij deze dingen 

in den zin had, ziet, de engel des Heeren 

verscheen hem in den droom, zeggende: 

Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd 

Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want 

hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit 

den Heiligen Geest;

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 

naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 

zalig maken van hun zonden.

JOHANNES 10:36     Zegt gijlieden tot Mij, 

Dien de Vader geheiligd en in de wereld 

gezonden heeft: Gij lastert God; omdat 

 Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

ÉFEZE 2:17     En komende, heeft Hij door 

het Evangelie vrede verkondigd u, die verre 

waart, en dien, die nabij waren.

HEBREËN 12:25     Ziet toe, dat gij Dien, 

Die spreekt, niet verwerpt; want indien 

dezen niet zijn ontvloden, die dengene 

verwierpen, welke op aarde Goddelijke 

antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet 

ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, 

Die van de hemelen is;

1 PETRUS 1:19     Maar door het dierbaar 

bloed van Christus, als van een 

onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

20 Dewelke wel voorgekend is geweest 

voor de grondlegging der wereld, maar 

geopenbaard is in deze laatste tijden 

 om uwentwil,

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     En Hij heeft Mijn mond 

gemaakt als een scherp zwaard, onder de 

schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; 

en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl 

gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij 

 Mij verborgen.

PSALM 27:5     Want Hij versteekt mij in Zijn 

hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij 

JESAJA
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in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt 

mij op een rotssteen.

PSALM 45:6     Uw pijlen zijn scherp; volken 

zullen onder U vallen; zij treffen in het hart 

van des Konings vijanden.

PSALM 91:15     Hij zal Mij aanroepen, en Ik 

zal hem verhoren; in de benauwdheid zal 

Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, 

en zal hem verheerlijken.

HEBREËN 4:12     Want het Woord Gods is 

levend en krachtig, en scherpsnijdender 

dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat 

door tot de verdeling der ziel, en des 

geestes, en der samenvoegselen, en des 

mergs, en is een oordeler der gedachten 

 en der overleggingen des harten.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk

 de zon schijnt in haar kracht.

OPENBARING 2:12     En schrijf aan den 

engel der Gemeente, die in Pergamus is: 

Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp 

zwaard heeft:

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond ging 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de 

heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden 

met een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns en 

der gramschap des almachtigen Gods.

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     En Hij heeft tot Mij gezegd: 

Gij zijt Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik 

verheerlijkt zal worden.

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk 

Uw Naam. Er kwam dan een stem uit 

den hemel, zeggende: En Ik heb Hem 

verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom 

verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, 

 dat Gij 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     Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs 

gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en 

ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is 

bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn 

God.

MATTHÉÜS 17:17     En Jezus, antwoordende, 

zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, 

hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe 
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lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem 

Mij hier.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem! 

gij, die de profeten doodt, en stenigt, die 

tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb 

Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs een hen haar kiekens 

bijeenvergadert onder de vleugels; 

 en gijlieden hebt niet gewild.

JOHANNES 1:11     Hij is gekomen tot het 

Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde; Ik heb voleindigd het werk, 

 dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
 

5  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij 

Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij 

 U had, eer de wereld was.

ROMEINEN 10:21     Maar tegen Israël zegt 

Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen 

uitgestrekt tot een ongehoorzaam en 

tegensprekend volk.

2 KORINTHE 12:15     En ik zal zeer gaarne 

 de kosten doen, en voor uw zielen ten 

koste gegeven worden; hoewel ik, 

 u overvloediger beminnende, weiniger 

bemind worde.

GALATEN 4:11     Ik vrees voor u, dat ik niet 

enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen 

naam is;

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons 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 Mij 

Zich van moeders buik af tot een Knecht 

geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem 

wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet 

verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt 

worden in de ogen des HEEREN, en Mijn 

God zal Mijn Sterkte zijn.

MATTHÉÜS 15:24     Maar Hij, 

antwoordende, zeide: Ik ben niet 

gezonden, dan tot de verloren schapen 

 van het huis Israëls.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem! 

gij, die de profeten doodt, en stenigt, die 

tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb 

Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs een hen haar kiekens 

bijeenvergadert onder de vleugels; 

 en gijlieden hebt niet gewild.

JOHANNES 1:11     Hij is gekomen tot het 

Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen.

JESAJA
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12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, 

dien heeft Hij macht gegeven kinderen 

Gods te worden, namelijk die in Zijn 

Naam geloven;

JOHANNES 3:35     De Vader heeft den Zoon 

lief, en heeft alle dingen in Zijn hand 

gegeven.

JOHANNES 13:31     Als hij dan uitgegaan 

was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt. 

32  Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal 

ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, 

en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord, dat 

Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, 

verkondigende vrede door Jezus Christus; 

deze is een Heere van allen.

OPENBARING 5:12     Zeggende met een 

grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, 

is waardig te ontvangen de kracht, en 

rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, 

 en 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     Verder zeide Hij: Het is te 

gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, 

om op te richten de stammen van Jakob, en 

om weder te brengen de bewaarden in Israël; 

Ik heb U ook gegeven tot een Licht der 

heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan 

 het einde der aarde.

LUKAS 2:32     Een Licht tot verlichting der 

heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 

Israël.

LUKAS 24:46     En zeide tot hen: Alzo is er 

geschreven, en alzo moest de Christus 

lijden, en van de doden opstaan ten derden 

dage.

47 En in Zijn Naam gepredikt worden 

bekering en vergeving der zonden, onder 

alle volken, beginnende van Jeruzalem.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, 

zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het 

Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven 

des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, 

ziet, wij keren ons tot de heidenen.

47  Want alzo heeft ons de Heere geboden, 

zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 

zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

jesaja 49 jesaja 49
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48 Als nu de heidenen dit hoorden, 

verblijdden zij zich, en prezen het Woord 

des Heeren; en er geloofden zovelen, als er 

geordineerd waren tot het eeuwige leven.

49 En het Woord des Heeren werd door het 

gehele land uitgebreid.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond, 

dat Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven, en in hun harten zal Ik 

die inschrijven; en 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      Alzo zegt de HEERE, de 

Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de 

verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk 

een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, 

die heersen: Koningen zullen het zien en 

opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich 

 voor U buigen; om des HEEREN wil, 

 Die getrouw is, om den Heilige Israëls, 

 Die U verkoren heeft.

PSALM 35:19     Laat hen zich niet verblijden 

over mij, die mij om valse oorzaken 

vijanden zijn; noch wenken met de ogen, 

die mij zonder oorzaak haten.

MATTHÉÜS 27:22     Pilatus zeide tot 

hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die 

genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen 

tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.

23 Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij 

dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, 

zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!

JOHANNES 7:47     De Farizeën dan 

antwoordden hun: Zijt ook gijlieden 

verleid?

48 Heeft iemand uit de oversten in Hem 

geloofd, of uit de Farizeën?

49 Maar deze schare, die de wet niet weet, 

 is vervloekt.

JOHANNES 15:22     Indien Ik niet gekomen 

ware, en tot hen gesproken had, zij hadden 

geen zonde; maar nu hebben zij geen 

voorwendsel voor hun zonde.

23 Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.

24 Indien Ik de werken onder hen niet had 

gedaan, die niemand anders gedaan heeft, 

 zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze 

gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.

25 Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld 

worde, dat in hun wet geschreven is: Zij 

hebben mij zonder oorzaak gehaat.

ROMEINEN 14:11     Want er is geschreven: 

 Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle 

knie zich buigen, en alle tong zal God 

belijden.

FILIPPENZEN 2:10     Opdat in den Naam 

van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op 

 de aarde, en die onder de aarde zijn. 

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

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.

JESAJA

jesaja 49 jesaja 49



257

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     Alzo zegt de HEERE: In dien 

tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en 

ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik 

zal U bewaren, en Ik zal U geven tot een 

verbond des volks, om het aardrijk op te 

richten, om de verwoeste erfenissen te doen 

beerven;

9  Om te zeggen tot de gebondenen: Gaat 

uit; tot hen, die in duisternis zijn: Komt te 

voorschijn; zij zullen op de wegen weiden, en 

op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen.

10  Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en 

de hitte en de zon zal hen niet steken; want 

hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal 

hen aan de springaders der wateren zachtjes 

leiden.

11  En Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, 

en Mijn banen zullen verhoogd zijn. 

12  Zie, dezen zullen van verre komen; en zie, die 

van het noorden en van het westen, en genen 

uit het land van Sinim.

13  Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij 

aarde! en gij bergen! maakt gedreun 

met gejuich; want de HEERE heeft Zijn 

volk vertroost, en Hij zal Zich over Zijn 

ellendigen ontfermen.

JESAJA 49:14-15

JESAJA 49:16     Zie, Ik heb u in de beide 

handpalmen gegraveerd; uw muren zijn 

steeds voor Mij.

JESAJA 49:17-21

JESAJA 49:22     Alzo zegt de Heere HEERE: 

Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de 

heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn 

banier opsteken; dan zullen zij uw zonen 

in de armen brengen, en uw dochters 

zullen op den schouder gedragen worden.

JESAJA 49:23-26

MICHA 7:19     Hij zal Zich onzer weder 

ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden 

dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de 

diepten der zee werpen.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn die hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid; want zij 

zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 12:18     Ziet, Mijn Knecht, 

Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in 

Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik 

zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal 

het oordeel den heidenen verkondigen.

LUKAS 2:13     En van stonde aan was er met 

den engel een menigte des hemelsen 

heirlegers, prijzende God en zeggende:

14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede 

op aarde, in de mensen een welbehagen.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

LUKAS 12:32     Vreest niet, gij klein kuddeken, 

want het is uws Vaders welbehagen, ulieden 

het Koninkrijk te geven.

JOHANNES 6:35     En Jezus zeide tot hen: Ik 

ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 

zal geenszins hongeren, en die in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten.

JESAJA

jesaja 49 jesaja 49



258

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder; 

en Ik ken de Mijnen, en worde van de 

Mijnen gekend.

2 KORINTHE 6:2     Want Hij zegt: In den 

aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in 

den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. 

Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, 

nu is het de dag der zaligheid!

HEBREËN 5:7     Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, 

Die Hem uit den dood kon verlossen, 

met sterke roeping en tranen geofferd 

hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans 

gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen 

Hij heeft geleden.

9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem 

gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige 

zaligheid geworden;

OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij voor 

den troon van God, en dienen Hem dag en 

nacht in Zijn tempel; en Die op den troon 

zit, zal hen overschaduwen.

16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen 

niet meer dorsten, en de zon zal op hen 

niet vallen, noch enige hitte.

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: #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 den hemel met 

zwartheid, en stel een zak tot zijn deksel.

MATTHÉÜS 27:45     En van de zesde ure aan 

werd er duisternis over de gehele aarde, 

 tot de negende ure toe.

Zie: Lukas 23:44,45; Openbaring 6:12.

D02 Het profetisch ambt van de Messias.     

JESAJA 50:4     De Heere HEERE heeft Mij 

een tong der geleerden gegeven, opdat Ik 

wete met den moede een woord ter rechter 

tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij 

wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die 

geleerd worden.

MATTHÉÜS 11:28     Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven.

MATTHÉÜS 13:54     En gekomen zijnde in 

Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun 

synagoge, zodat zij zich ontzetten, en 

zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid 

en die krachten?

LUKAS 4:22     En zij gaven Hem allen 

getuigenis, en verwonderden zich over de 

aangename woorden, die uit Zijn mond 

voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de 

Zoon van Jozef?

LUKAS 21:15     Want Ik zal u mond en 

wijsheid geven, welke niet zullen kunnen 

tegenspreken, noch wederstaan allen, die 

zich tegen u zetten.

JESAJA
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JOHANNES 5:19     Jezus dan antwoordde en 

zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, 

tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want 

zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon 

desgelijks.

 JOHANNES 7:15     En de Joden verwonderden 

zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, 

daar Hij ze niet geleerd heeft?

16 Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer 

is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij 

gezonden heeft.

17 Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal 

van deze leer bekennen, of zij uit God is, 

dan of Ik van Mijzelven spreek.

JOHANNES 7:46     De dienaars 

antwoordden: Nooit heeft een mens 

 alzo gesproken, gelijk 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 Ik ben niet 

wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts.

6  Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, 

en Mijn wangen dengenen, die Mij het 

haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg 

Ik niet voor smaadheden en speeksel.

MATTHÉÜS 26:39     En een weinig 

voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn 

aangezicht, biddende en zeggende: Mijn 

Vader, indien het mogelijk is, laat dezen 

drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, 

gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

MARKUS 14:65     En sommigen begonnen 

Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te 

bedekken, en met vuisten te slaan, en tot 

Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars 

gaven Hem kinnebakslagen.

JOHANNES 8:29     En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem 

behagelijk is.

JOHANNES 14:31     Maar opdat de wereld 

wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, 

gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. 

Staat op, laat ons van hier gaan.

JOHANNES 19:1     Toen nam Pilatus dan 

Jezus, en geselde Hem.

2 En de krijgsknechten, een kroon van 

doornen gevlochten hebbende, zetten 

die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een 

purperen kleed om;

3 En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der 

Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen.

FILIPPENZEN 2:7     Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, en 

is den mensen gelijk geworden;

8  En in gedaante gevonden als een 

mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 

gehoorzaam geworden zijnde tot den 

dood, ja, den dood des kruises.

9  Daarom heeft Hem ook God uitermate 

verhoogd, en heeft Hem een Naam 

gegeven, welke boven allen naam is;

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 aangezicht gesteld als 

een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal 

beschaamd worden.

8  Hij is nabij, Die Mij rechtvaardigt, wie zal 

met Mij twisten? Laat ons te zamen staan; 

wie heeft een rechtzaak tegen Mij? hij 

kome herwaarts tot Mij.

9  Ziet, de Heere HEERE helpt Mij, wie is het, die 

Mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als 

een kleed verouden, de mot zal hen eten.

MATTHÉÜS 27:19     En als hij op den rech-

terstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem 

gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen 

met dien Rechtvaardige; want ik heb heden 

veel geleden in den droom om Zijnentwil.

LUKAS 9:51     En het geschiedde, als de 

dagen Zijner opneming vervuld werden, 

zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar 

Jeruzalem te reizen.

LUKAS 23:4     En Pilatus zeide tot de 

overpriesters en de scharen: Ik vind 

 geen schuld in dezen Mens.

LUKAS 23:14     Gij hebt dezen Mens 

tot mij gebracht, als een, die het volk 

afkerig maakt; en ziet, ik heb Hem in uw 

tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in 

dezen Mens geen schuld gevonden, van 

hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt;

JOHANNES 8:46     Wie van u overtuigt Mij 

van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, 

waarom gelooft gij Mij niet?

ROMEINEN 8:33     Wie zal beschuldiging 

inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? 

God is het, Die rechtvaardig maakt.

HEBREËN 1:11     Dezelve zullen vergaan, 

maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle 

 als een kleed verouden; 

12  En als een dekkleed zult Gij ze 

ineenrollen, en zij zullen veranderd 

worden; maar Gij zijt 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 troosten al haar woeste 

plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken 

als Eden, en haar wildernis als den hof des 

HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin 

gevonden worden, dankzegging en een 

stem des gezangs.

4  Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn 

lieden, neigt naar Mij het oor! want een 

wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn 

recht doen rusten tot een licht der volken.

5  Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil 

trekt uit, en Mijn armen zullen de 

volken richten; op Mij zullen de eilanden 

wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.

6  Heft ulieder ogen op naar den hemel, 

 en aanschouwt de aarde beneden; 

 want de hemel zal als een rook verdwijnen, 

jesaja 50 jesaja 50 & 51
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en de aarde zal als een kleed verouden, 

 en haar inwoners zullen van gelijken 

sterven; maar Mijn heil zal in eeuwigheid 

zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken 

worden.

JESAJA 51:7-10

JESAJA 51:11     Alzo zullen de vrijgekochten 

des HEEREN wederkeren, en met gejuich 

tot Sion komen; en eeuwige blijdschap 

zal op hun hoofd wezen; vreugde en 

blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring 

en zuchting zullen wegvlieden.

JESAJA 51:12-23

JESAJA 2:3     En vele volken zullen heengaan 

en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den 

berg des HEEREN, tot het huis van den 

God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn 

wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; 

want uit Sion zal de wet uitgaan, en des 

HEEREN woord uit Jeruzalem.

JESAJA 34:4     En al het heir der hemelen zal 

uitteren, en de hemelen zullen toegerold wor-

den, gelijk een boek, en al hun heir zal afval-

len, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, 

 en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.

MATTHÉÜS 5:17     Meent niet, dat Ik 

gekomen ben, om de wet of de profeten 

 te ontbinden; Ik ben niet gekomen, 

 om die te ontbinden, maar te vervullen.

LUKAS 2:30     Want mijn ogen hebben 

 Uw zaligheid gezien,

31  Die Gij bereid hebt voor het aangezicht 

van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, 

 en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 

gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 26:23     Namelijk dat de 

Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit 

de opstanding der doden zijnde, een licht zou 

verkondigen dezen volke, en den heidenen.

2 KORINTHE 1:3     Geloofd zij de God en 

Vader van onzen Heere Jezus Christus, 

de Vader der barmhartigheden, en de God 

aller vertroosting; 

4  Die ons vertroost in al onze verdrukking, 

opdat wij zouden kunnen vertroosten 

degenen, die in allerlei verdrukking zijn, 

door de vertroosting, met welke wij zelven 

van God vertroost worden.

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;

OPENBARING 6:12     En ik zag, toen Het het 

zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een 

grote aardbeving; en de zon werd zwart als 

een haren zak, en de maan werd als bloed.

13  En de sterren des hemels vielen op de 

aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe 

vijgen afwerpt, als hij van een groten wind 

geschud wordt.

14  En de hemel is weggeweken, als een boek, 

dat toegerold wordt; en alle bergen en 

eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

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 liefelijk zijn op de 

bergen de voeten desgenen, die het goede 

boodschapt, die den vrede doet horen; 

desgenen, die goede boodschap brengt van 

het goede, die heil doet horen; desgenen, 

die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen 

de stem, zij juichen te zamen; want zij 

zullen oog aan oog zien, als de HEERE 

Sion wederbrengen zal.

9 Maakt een geschal, juicht te zamen, 

 gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want 

 de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij 

heeft Jeruzalem verlost.

10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm 

ontbloot voor de ogen aller heidenen; en 

al de einden der aarde zullen zien het heil 

onzes Gods.

JESAJA 52:11-12

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden.

PSALM 98:1     Een psalm. Zingt den HEERE 

een nieuw lied; want Hij heeft wonderen 

gedaan; Zijn rechterhand, en de arm 

Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven. 

2  De HEERE heeft Zijn heil bekend 

gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid 

geopenbaard voor de ogen der heidenen.

3  Hij is gedachtig geweest Zijner 

goedertierenheid, en Zijner waarheid aan 

het huis Israëls; en al de einden der aarde 

hebben gezien het heil onzes Gods.

JESAJA 66:13     Als een, dien zijn moeder 

troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult 

 te Jeruzalem getroost worden. 

JESAJA 66:18     Hun werken en hun 

gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen 

zal alle heidenen en tongen, en zij zullen 

komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid 

zien.

MATTHÉÜS 5:4     Zalig zijn die treuren; 

want zij zullen vertroost worden. 

LUKAS 1:74     Dat wij, verlost zijnde uit de 

hand onzer vijanden, Hem dienen zouden 

zonder vreze. 

LUKAS 2:38     En deze, te dierzelfder ure 

daarbij komende, heeft insgelijks den 

Heere beleden, en sprak van Hem tot 

allen, die de verlossing in Jeruzalem 

verwachtten.

LUKAS 3:6     En alle vlees zal de zaligheid 

Gods zien.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 
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gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, indien zij niet gezonden 

worden? Gelijk geschreven is: Hoe 

liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede 

verkondigen, dergenen, die het goede 

verkondigen!

2 KORINTHE 1:10     Die ons uit zo groten 

dood verlost heeft, en nog verlost; 

 op Welken wij hopen, dat Hij ons ook 

 nog verlossen zal.

HEBREËN 2:3     Hoe zullen wij ontvlieden, 

indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde 

verkondigd te worden door den Heere, 

 aan ons bevestigd is geworden van 

degenen, die Hem gehoord hebben

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:6     En ik zag een anderen 

engel, vliegende in het midden des 

hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, 

om te verkondigen dengenen, die op 

 de aarde wonen, en aan alle natie, 

 en geslacht, en taal, en volk;

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

 zullen komen, en voor 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     Ziet, Mijn Knecht zal 

verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en 

verheven, ja, zeer hoog worden.

JESAJA 9:6     Der grootheid dezer heerschappij 

en des vredes zal geen einde zijn op den 

troon van David en in zijn koninkrijk, om 

dat te evestigen, en dat te sterken met gericht 

en met gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der 

heirscharen zal zulks doen.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven;

23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den 

Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 

Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

HANDELINGEN 2:31     Zo heeft hij, dit 

voorziende, gesproken van de opstanding van 

Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de 

hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.

32     Dezen Jezus heeft God opgewekt; 

waarvan wij allen getuigen zijn.

33  Hij dan, door de rechter hand Gods 

verhoogd zijnde, en de belofte des 

Heiligen Geestes, ontvangen hebbende 

van den Vader, heeft dit uitgestort, 

 dat gij nu ziet en hoort.

34 Want David is niet opgevaren in de 

hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft 
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gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechter hand,

35  Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben 

 tot een voetbank Uwer voeten.

36  Zo wete dan zekerlijk het ganse huis 

Israëls, dat God Hem tot een Heere en 

Christus gemaakt heeft, namelijk dezen 

Jezus, Dien gij gekruist hebt.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen 

naam is;

10  Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den 

hemel, en die op de aarde, en die onder 

 de aarde zijn.

11  En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

OPENBARING 5:13     En alle schepsel, dat 

in den hemel is, en op de aarde, en onder 

de aarde, en die in de zee zijn, en alles, 

wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, 

Die op den troon zit, en het Lam, zij de 

dankzegging, en de eer, en 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     Gelijk als velen zich over 

u ontzet hebben, alzo verdorven was 

Zijn gelaat, meer dan van iemand, en 

Zijn gedaante, meer dan van andere 

mensenkinderen;

PSALM 22:7      Maar ik ben een worm 

 en geen man, een smaad van mensen, 

 en veracht van het volk.

MATTHÉÜS 27:29     En een kroon van 

doornen gevlochten hebbende, zetten 

die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn 

rechter hand; en vallende op hun knieën 

voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: 

Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

30 En op Hem gespogen hebbende, namen 

 zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd.

FILIPPENZEN 2:5     Want dat gevoelen zij in 

u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6  Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen 

roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7  Maar heeft Zichzelven vernietigd, 

de gestaltenis eens dienstknechts 

aangenomen hebbende, en is den mensen 

gelijk geworden;

8  En in gedaante gevonden als een 

mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 

gehoorzaam geworden zijnde tot den 

dood, ja, den dood des kruises.

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     Alzo zal Hij vele heidenen 

besprengen, ja, de koningen zullen hun 

mond over Hem toehouden; want denwelken 

het niet verkondigd was, die zullen het zien, 

en welken het niet gehoord hebben, 

 die zullen het verstaan.
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MATTHÉÜS 11:28     Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.

JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde 

 der wereld wegneemt!

JOHANNES 3:16     Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft, niet verderve, maar het 

eeuwige leven hebbe.

17  Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden 

in de wereld, opdat Hij de wereld 

veroordelen zou, maar opdat de wereld 

door Hem zou behouden 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 wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

HANDELINGEN 2:21     En het zal zijn, dat 

een iegelijk, die den Naam des Heeren zal 

aanroepen, zalig zal worden.

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 

gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 17:30     God dan, de tijden 

der onwetendheid overzien hebbende, 

verkondigt nu allen mensen alom, dat zij 

zich bekeren.

31  Daarom dat Hij een dag gesteld 

heeft, op welken Hij den aardbodem 

rechtvaardiglijk zal oordelen, door een 

Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, 

verzekering daarvan doende aan allen, 

dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt 

heeft.

ROMEINEN 15:20     En alzo zeer begerig 

geweest ben om het Evangelie te 

verkondigen, niet waar Christus genoemd 

was, opdat ik niet op eens anders 

fondament zou bouwen;

21  Maar gelijk geschreven is: Denwelken van 

Hem niet was geboodschapt, die zullen het 

zien; en dewelke het niet gehoord hebben, 

die zullen het verstaan.

ROMEINEN 16:25     Hem nu, Die machtig 

is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en 

de prediking van Jezus Christus, naar de 

openbaring der verborgenheid, die van de 

tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

26 Maar nu geopenbaard is, en door de 

profetische Schriften, naar het bevel des 

eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des 
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geloofs, onder al de heidenen bekend is 

gemaakt;

2 KORINTHE 5:19     Want God was in 

Christus de wereld met Zichzelven 

verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der 

verzoening in ons gelegd.

ÉFEZE 3:8     Mij, den allerminste van al 

de heiligen, is deze genade gegeven, om 

onder de heidenen door het Evangelie te 

verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom 

van Christus, 

9  En allen te verlichten, dat zij mogen 

verstaan, welke de gemeenschap der 

verborgenheid zij, die van alle eeuwen 

verborgen is geweest in God, Welke 

alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus;

1 TIMOTHEÜS 2:3     Want dat is goed en 

aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4  Welke wil, dat alle mensen zalig worden, 

en tot kennis der waarheid komen.

TITUS 2:11     Want de zaligmakende genade 

Gods is verschenen aan alle mensen.

2 PETRUS 3:9     De Heere vertraagt de 

belofte niet (gelijk enigen dat traagheid 

achten), maar is lankmoedig over ons, niet 

willende, dat enigen verloren gaan, maar 

dat zij 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 der gehele 

wereld.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben het 

aanschouwd, en getuigen, dat de Vader 

Zijn Zoon gezonden heeft tot een 

Zaligmaker der wereld.

1 JOHANNES 5:11     En dit is de getuigenis, 

namelijk dat ons God het eeuwige leven 

gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn 

Zoon.

12  Die den Zoon heeft, die heeft het leven; 

die den Zoon van God niet heeft, die 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 wien is de arm des HEEREN 

geopenbaard?

 2  Want Hij is als een rijsje voor Zijn 

aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit 

een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch 

heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was 

er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd 

hebben.

MARKUS 6:3     Is deze niet de timmerman, 

de zoon van Maria, en de broeder van 

Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, 

en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? 

 En zij werden aan Hem geërgerd.

JOHANNES 12:37     En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hen gedaan had, nochtans 

geloofden zij in Hem niet;
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38  Opdat het woord van Jesaja, den 

profeet, vervuld werd, dat hij gesproken 

heeft: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd, en wien is de arm des Heeren 

geopenbaard?

39  Daarom konden zij niet geloven, dewijl 

Jesaja wederom gezegd heeft:

40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun 

hart verhard; opdat zij met de ogen niet 

zien, en met het hart niet verstaan, en zij 

bekeerd worden, en Ik hen geneze.

ROMEINEN 8:3     Want hetgeen der wet 

onmogelijk was, dewijl zij door het vlees 

krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon 

zendende in gelijkheid des zondigen 

vleses, en dat voor de zonde, de zonde 

veroordeeld in het vlees.

ROMEINEN 10:16     Doch zij zijn niet 

allen het Evangelie gehoorzaam geweest; 

want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze 

prediking geloofd?

17  Zo is dan het geloof uit het gehoor, 

 en het gehoor door het Woord Gods,

FILIPPENZEN 2:6     Die in de gestaltenis 

Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode 

even gelijk te zijn; 

7  Maar heeft Zichzelven vernietigd, 

de gestaltenis eens dienstknechts 

aangenomen hebbende, en is den mensen 

gelijk geworden;

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, en de 

onwaardigste onder de mensen, een Man van 

smarten, en verzocht in krankheid; en een 

iegelijk was als verbergende het aangezicht 

voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben 

Hem niet geacht.

PSALM 22:8     Allen, die mij zien, bespotten 

mij; zij steken de lip uit, zij schudden het 

hoofd, zeggende:

 9  Hij heeft het op den HEERE gewenteld, 

dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem 

redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!

MATTHÉÜS 26:65     Toen verscheurde de 

hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij 

heeft God gelasterd, wat hebben wij nog 

getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn 

gods lastering gehoord.

66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, 

zeiden: Hij is des doods schuldig.

67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, 

 en sloegen Hem met vuisten.

68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, 

zeggende: Profeteer ons, Christus, 

 wie is het, die U geslagen heeft?

MARKUS 9:11     En zij vraagden Hem, 

zeggende: Waarom zeggen de 

Schriftgeleerden, dat Elias eerst komen 

moet?

12 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: 

Elias zal wel eerst komen, en alles weder 

oprichten; en het zal geschieden, gelijk 

geschreven is van den Zoon des mensen, 

dat Hij veel lijden zal en veracht worden.
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13  Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, 

en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild 

hebben, gelijk van hem geschreven is.

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God. 

3  Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een 

tegenspreken van de zondaren tegen Zich 

heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt 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     Waarlijk, Hij heeft onze 

krankheden op Zich genomen, en onze 

smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten 

Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en 

verdrukt was.

 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 

de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op 

Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 

geworden.

 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden 

ons een iegelijk naar zijn weg; doch de 

HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op 

Hem doen aanlopen.

MATTHÉÜS 8:16     En als het laat geworden 

was, hebben zij velen, van den duivel 

bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp 

de boze geesten uit met den woorde, en 

Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;

17  Opdat vervuld zou worden, dat gesproken 

was door Jesaja, den profeet, zeggende: 

Hij heeft onze krankheden op Zich 

genomen, en onze ziekten gedragen.

ROMEINEN 4:24     Maar ook om onzentwil, 

welken het zal toegerekend worden, 

namelijk dengenen, die geloven in Hem, 

Die Jezus, onzen Heere, uit de doden 

opgewekt heeft;

25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en 

opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

2 KORINTHE 5:21     Want Dien, Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons verlost 

van den vloek der wet, een vloek geworden 

zijnde voor ons; want er is geschreven: 

Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 

hangt.

1 PETRUS 2:21     Want hiertoe zijt gij 

geroepen, dewijl ook Christus voor 

ons geleden heeft, ons een voorbeeld 

nalatende, opdat gij Zijn voetstappen 

zoudt navolgen;

22  Die geen zonde gedaan heeft, en er is 

 geen bedrog in Zijn mond gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet 

wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; 

maar gaf het over aan Dien, 

 Die rechtvaardiglijk oordeelt;

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 

gedragen heeft op het hout; opdat wij, 
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der zonden afgestorven zijnde, der 

gerechtigheid leven zouden; door Wiens 

striemen gij genezen zijt.

25 Want gij waart als dwalende schapen; 

maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder 

 en Opziener uwer zielen.

1 JOHANNES 2:2     En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de 

onze, maar ook voor de zonden der gehele 

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     Als dezelve geëist werd, toen 

werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond 

niet open; als een lam werd Hij ter slachting 

geleid, en als een schaap, dat stom is voor 

het aangezicht zijner scheerders, alzo deed 

Hij Zijn mond niet open.

 8  Hij is uit den angst en uit het gericht 

weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 

land der levenden; om de overtreding Mijns 

volks is de plage op Hem geweest.

MATTHÉÜS 26:62     En de hogepriester, 

opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij 

niets? Wat getuigen dezen tegen U?

63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer 

U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, 

of Gij zijt de Christus, de Zoon van God?

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 

Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij 

zien den Zoon des mensen, zittende ter 

rechter hand der kracht Gods, en komende 

op de wolken des hemels.

MATTHÉÜS 27:12     En als Hij van 

de overpriesters en de ouderlingen 

beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.

13 Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij 

niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen?

14 Maar Hij antwoordde hem niet op een 

enig woord, alzo dat de stadhouder zich 

zeer verwonderde.

MARKUS 15:3     En de overpriesters 

beschuldigden Hem van vele zaken; 

 maar Hij antwoordde niets.

4  En Pilatus vraagde Hem wederom, 

zeggende: Antwoordt Gij niet? Zie, 

 hoe vele zaken zij tegen U getuigen!

5  En Jezus heeft niet meer geantwoord, 

zodat Pilatus zich verwonderde.

LUKAS 23:9     En hij vraagde Hem met vele 

woorden; doch Hij antwoordde hem niets.

LUKAS 23:33     En toen zij kwamen op de 

plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, 

kruisigden zij Hem aldaar, en de 

kwaaddoeners, den een ter rechter zijde  

en den ander ter linker zijde.

HANDELINGEN 8:30     En Filippus liep toe, 

en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, 

 en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, 

 zo mij niet iemand onderricht? En hij bad 

Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem 

zitten.
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32  En de plaats der Schriftuur, die hij las, was 

deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting 

geleid; en gelijk een lam stemmeloos is 

voor dien, die het scheert, alzo doet Hij 

Zijn mond niet open.

33  In Zijn vernedering is Zijn oordeel 

weggenomen; en wie zal Zijn geslacht 

verhalen? 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     En men heeft Zijn graf bij de 

goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in 

Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht 

gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond 

geweest is.

MATTHÉÜS 27:57     En als het avond 

geworden was, kwam een rijk man van 

Arimathea, met name Jozef, die ook zelf 

een discipel van Jezus was.

58  Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het 

lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat 

hem het lichaam gegeven zou worden.

59  En Jozef, het lichaam nemende, wond 

hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.

60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk 

hij in een steenrots uitgehouwen had; en 

een groten steen tegen de deur des grafs 

gewenteld hebbende, ging hij weg.

MARKUS 15:27     En zij kruisigden met Hem 

twee moordenaars, een aan Zijn rechter, 

en een aan Zijn linker zijde.

28 En de Schrift is vervuld geworden, die 

daar zegt: En Hij is met de misdadigers 

gerekend.

HEBREËN 5:9     En geheiligd zijnde, is 

 Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een 

oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, 

onnozel, onbesmet, afgescheiden van 

de zondaren, en hoger dan de hemelen 

geworden;

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    Doch het behaagde den HEERE 

Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank 

gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 

gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij 

zal de dagen verlengen; en het welbehagen 

des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk 

voortgaan.

11  Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, 

en verzadigd worden; door Zijn kennis 

zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, want Hij zal hun 

ongerechtigheden dragen.

PSALM 110:3     Uw volk zal zeer gewillig 

zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig 

sieraad; uit de baarmoeder des dageraads 

zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
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MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, 

dezelve dopende in den Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 

lerende hen onderhouden alles, 

 wat Ik u geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen 

 tot de voleinding der wereld. Amen.

LUKAS 22:44     En in zwaren strijd zijnde, 

bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd 

gelijk grote droppelen bloeds, die op de 

aarde afliepen.

JOHANNES 12:24     Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde 

niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; 

maar indien het sterft, zo brengt het veel 

vrucht voort.

ROMEINEN 3:21     Maar nu is de 

rechtvaardigheid Gods geopenbaard 

geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door 

het geloof van Jezus Christus, tot allen, 

en over allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, 

 en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, 

 uit Zijn genade, door de verlossing, 

 die in Christus Jezus is;

1 KORINTHE 6:11     En dit waart gij 

sommigen; maar gij zijt afgewassen, 

maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den 

Heere Jezus, en door den Geest onzes 

Gods;

2 KORINTHE 5:20     Zo zijn wij dan 

gezanten van Christus wege, alsof God 

door ons bade; wij bidden van Christus 

wege: laat u met God verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat 

wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 

in Hem.

ÉFEZE 4:11     En Dezelfde heeft gegeven 

sommigen tot apostelen, en sommigen tot 

profeten, en sommigen tot evangelisten, 

en sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het 

werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus;

HEBREËN 9:22     En alle dingen worden 

bijna door bloed gereinigd naar de wet, 

en zonder bloedstorting geschiedt geen 

vergeving. 

HEBREËN 12:2     Ziende op den oversten 

Leidsman en Voleinder des geloofs, 

Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 

voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 

en schande veracht, en is gezeten aan 

 de rechter hand des troons van God.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 

 en taal, en volk, en natie; 
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10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot 

koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op 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 een deel 

geven van velen, en Hij zal de machtigen 

als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel 

uitgestort heeft in den dood, 

 en met de overtreders is geteld geweest, 

 en Hij veler zonden gedragen heeft, 

 en voor de overtreders gebeden heeft.

MARKUS 15:28     En de Schrift is vervuld 

geworden, die daar zegt: En Hij is met de 

misdadigers gerekend.

LUKAS 22:37     Want Ik zeg u, dat nog 

dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet 

volbracht worden, namelijk: En Hij is 

met de misdadigen gerekend. Want ook 

die dingen, die van Mij geschreven zijn, 

hebben een einde.

LUKAS 23:34     En Jezus zeide: Vader, 

vergeef het hun; want zij weten niet, wat 

zij doen. En verdelende Zijn klederen, 

wierpen zij het lot.

FILIPPENZEN 2:8     En in gedaante 

gevonden als een mens, heeft Hij 

Zichzelven vernederd, gehoorzaam 

geworden zijnde tot den dood, ja, den 

dood des kruises. 

9  Daarom heeft Hem ook God uitermate 

verhoogd, en heeft Hem een Naam 

gegeven, welke boven allen naam is; 

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den 

hemel, en die op de aarde, en die onder 

 de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

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 der heirscharen is Zijn Naam; en de 

Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God 

des gansen aardbodems genaamd worden.

JESAJA 54:6-9

JESAJA 54:10     Want bergen zullen wijken, 

en heuvelen wankelen; maar Mijn 

goedertierenheid zal van u niet wijken, 

en het verbond Mijns vredes zal niet 

wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

11 Gij verdrukte, door onweder 

voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw 

stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op 

saffieren grondvesten.

12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, 

en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse 

landpale van aangename stenen.
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13 En al uw kinderen zullen van den HEERE 

geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen 

zal groot zijn.

JESAJA 54:14-17

LUKAS 10:21     Te dier ure verheugde Zich 

Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, 

Vader! Heere des hemels en der aarde; 

dat Gij deze dingen voor de wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en hebt 

dezelve den kinderkens geopenbaard; 

ja, Vader, want alzo is geweest het 

welbehagen voor U. 

LUKAS 24:45     Toen opende Hij hun 

verstand, opdat zij de Schriften 

verstonden.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen van God 

geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van 

den Vader gehoord en geleerd heeft, die 

komt tot Mij.

JOHANNES 6:65     En Hij zeide: Daarom 

heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij 

komen kan, tenzij dat het hem gegeven

 zij van Mijn Vader.

JOHANNES 14:26     Maar de Trooster, de 

Heilige Geest, Welken de Vader zenden 

zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, 

 en zal u indachtig maken alles, 

 wat Ik u gezegd heb.

HANDELINGEN 14:22     Versterkende de 

zielen der discipelen, en vermanende, dat 

zij zouden blijven in het geloof, en dat wij 

door vele verdrukkingen moeten ingaan in 

het Koninkrijk Gods.

ÉFEZE 4:21     Indien gij naar Hem gehoord 

hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de 

waarheid in Jezus is;

1 THESSALONICENSEN 4:9     Van de 

broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, 

dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God 

geleerd om elkander lief te hebben.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond, 

dat Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven, en in hun harten zal Ik 

die inschrijven; en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen.

OPENBARING 21:18     En het gebouw van 

haar muur Jaspis en de stad was zuiver 

goud, zijnde zuiver glas gelijk. 

19  En de fondamenten van den muur der 

stad waren met allerlei kostelijk gesteente 

versierd. Het eerste fondament was Jaspis, 

het tweede Saffier, het derde Chalcedon, 

het vierde Smaragd.

20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het 

zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het 

negende Topaas, het tiende Chrysopraas, 

het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.

21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, 

een iedere poort was elk uit een paarl; en 

de straat der stad was zuiver goud; gelijk 

doorluchtig 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 gij dorstigen! komt tot 

de wateren, en gij, die geen geld hebt, 

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder 

geld, en zonder prijs, wijn en melk! 

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde, en 

zeide tot haar: Een ieder, die van dit water 

drinkt, zal wederom dorsten;

 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.

38  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

1 PETRUS 2:2     En, als nieuwgeborene 

kinderkens, zijt zeer begerig naar de 

redelijke onvervalste melk, opdat gij 

 door dezelve moogt opwassen;

OPENBARING 21:6     En Hij sprak tot mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den 

dorstige geven uit de fontein van het water 

des levens voor niet.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, 

zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; 

en die wil, neme het water des levens om 

niet.

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 gijlieden geld 

uit voor hetgeen geen brood is, en uw 

arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? 

Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het 

goede, en laat uw ziel in vettigheid zich 

verlustigen. 

MATTHÉÜS 15:9     Doch tevergeefs eren zij 

Mij, lerende leringen, die geboden 

 van mensen zijn.

MATTHÉÜS 22:4     Wederom zond hij 

andere dienstknechten uit, zeggende: 

Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn 

middagmaal bereid; mijn ossen, en de 

gemeste beesten zijn geslacht, en alle 

dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.

MARKUS 7:14     En tot Zich de ganse schare 

geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: 

Hoort Mij allen en verstaat.

ROMEINEN 10:2     Want ik geef hun 

getuigenis, dat zij een ijver tot God 

hebben, maar niet met verstand.

3  Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods 

niet kennen, en hun eigen gerechtigheid 

zoeken op te richten, zo zijn zij der 

rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.

ROMEINEN 10:17     Zo is dan het geloof uit het 

gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

FILIPPENZEN 3:7     Maar hetgeen mij gewin 

was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht.

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     Neigt uw oor, en komt tot Mij, 

hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met 

u een eeuwig verbond maken, en u geven 

de gewisse weldadigheden van David.

MATTHÉÜS 13:16     Doch uw ogen zijn zalig, 

omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, ziet, 

een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; 

en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: 

Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken 

Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

JOHANNES 5:24     Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft 

Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft 

het eeuwige leven, en komt niet in de 

verdoemenis, maar is uit den dood 

overgegaan in het leven.

25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, 

en is nu, wanneer de doden zullen horen 

de stem des Zoons Gods, en die 

 ze gehoord hebben, zullen leven.

JOHANNES 6:37     Al wat Mij de Vader geeft, 

zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal 

Ik geenszins uitwerpen.

JOHANNES 6:44     Niemand kan tot Mij 

komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 

gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal 

 hem opwekken ten uitersten dage.

45 Er is geschreven in de profeten: En zij 

zullen allen van God geleerd zijn. Een 

iegelijk dan, die het van den Vader gehoord 

en geleerd heeft, die komt tot Mij.

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 8:47     Die uit God is, hoort de 

woorden Gods; daarom hoort gijlieden 

niet, omdat gij uit God niet zijt.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

HANDELINGEN 13:34     En dat Hij Hem 

uit de doden heeft opgewekt, alzo dat 

Hij niet meer zal tot verderving keren, 

heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de 

weldadigheden Davids geven, die getrouw 

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     Ziet, Ik heb Hem tot een 

getuige der volken gegeven, een Vorst en 

Gebieder der volken.

JOHANNES 10:3     Dezen doet de 

deurwachter open, en de schapen horen 

zijn stem; en hij roept zijn schapen bij 

name, en leidt ze uit.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

JOHANNES 13:13     Gij heet Mij Meester en 

Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
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JOHANNES 18:37     Pilatus dan zeide tot 

Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus 

antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning 

ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe 

ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik 

 der waarheid getuigenis geven zou. 

 Een iegelijk, die uit de waarheid is, 

 hoort Mijn stem.

1 TIMOTHEÜS 6:13     Ik beveel u voor 

God, Die alle ding levend maakt, en voor 

Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus 

de goede belijdenis betuigd heeft,

OPENBARING 1:5     En van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der koningen der aarde. Hem, Die ons 

heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed.

OPENBARING 3:14     En schrijf aan den 

engel van de Gemeente der Laodicensen: 

Dit zegt de Amen, de trouwe, en 

waarachtige Getuige, het Begin der 

schepping Gods:

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     Ziet, gij zult een volk roepen, 

dat gij niet kendet, en het volk, dat u niet 

kende, zal tot u lopen, om des HEEREN 

uws Gods wil, en om des Heiligen Israëls 

wil, want Hij heeft u verheerlijkt.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die van dezen stal niet zijn; deze 

moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn 

stem horen; en het zal worden een kudde, 

en een Herder.

JOHANNES 13:31     Als hij dan uitgegaan 

was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.

32 Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal 

ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, 

en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

ROMEINEN 15:21     Maar gelijk geschreven 

is: Denwelken van Hem niet was 

geboodschapt, die zullen het zien; 

 en dewelke het niet gehoord hebben, 

 die zullen het verstaan.

1 PETRUS 1:11     Onderzoekende, op welken 

of hoedanigen tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, beduidde en te voren 

getuigde, het lijden, dat op Christus komen 

zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

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     Zoekt den HEERE, terwijl Hij 

te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij 

nabij is.

MATTHÉÜS 6:33     Maar zoekt eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al 

deze dingen zullen u toegeworpen worden.

MATTHÉÜS 7:7     Bidt, en u zal gegeven 

worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, 

 en u zal opengedaan worden. 

8  Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; 

en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien 

zal opengedaan worden.

LUKAS 11:9     En Ik zeg ulieden: Bidt, 

en u zal gegeven worden; zoekt, en gij 

zult vinden; klopt, en u zal opengedaan 

worden.

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; 

en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien 

zal opengedaan worden.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zeide tot 

hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij 

ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, 

opdat de duisternis u niet bevange. En die 

in de duisternis wandelt, weet niet, waar 

hij heengaat.

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het 

Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt 

zijn. Deze dingen sprak Jezus; 

 en weggaande verborg Hij Zich van hen.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Hetgeen Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar 

de uitverkorenen hebben het verkregen, 

 en de anderen zijn verhard geworden.

HEBREËN 2:3     Hoe zullen wij ontvlieden, 

indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde 

verkondigd te worden door den Heere, aan 

ons bevestigd is geworden van degenen, 

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      De goddeloze verlate zijn weg, 

en de ongerechtige man zijn gedachten; en 

hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij 

Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, 

want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

MATTHÉÜS 7:21     Niet een iegelijk, die 

tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in 

het Koninkrijk der hemelen, maar die 

daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de 

hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 

Heere, Heere! hebben wij niet in Uw 

Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 

duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam 

vele krachten gedaan? 

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik 

heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, 

die de ongerechtigheid werkt!

MATTHÉÜS 9:13     Doch gaat heen en leert, 

wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet 

offerande; want Ik ben niet gekomen om 

te roepen rechtvaardigen, maar zondaars 

tot bekering.
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LUKAS 7:47     Daarom zeg Ik u: Haar zonden 

zijn haar vergeven, die vele waren; want 

zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig 

vergeven wordt, die heeft weinig lief.

LUKAS 15:10     Alzo, zeg Ik ulieden, is er 

blijdschap voor de engelen Gods over een 

zondaar, die zich bekeert.

LUKAS 15:24     Want deze mijn zoon was 

dood, en is weder levend geworden; 

 en hij was verloren, en is gevonden! 

 En zij begonnen vrolijk te zijn.

HANDELINGEN 3:19     Betert u dan, 

 en bekeert u, opdat uw zonden mogen 

uitgewist worden; wanneer de tijden der 

verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren,

1 TIMOTHEÜS 1:15     Dit is een getrouw 

woord, en alle aanneming waardig, dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is, 

om de zondaren zalig te maken, van welke 

ik de voornaamste ben.

16  Maar daarom is mij barmhartigheid 

geschied, opdat Jezus Christus in 

mij, die de voornaamste ben, al Zijn 

lankmoedigheid zou betonen, tot een 

voorbeeld dergenen, die in Hem geloven 

zullen ten eeuwigen 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 gelijk de regen en 

de sneeuw van den hemel nederdaalt, 

en derwaarts niet wederkeert; maar 

doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij 

voortbrenge en uitspruite, en zaad geve 

den zaaier, en brood den eter;

11  Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond 

uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 

wederkeren; maar het zal doen, hetgeen 

Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn

 in hetgeen, waartoe Ik het zende.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen geenszins voorbijgaan.

JOHANNES 6:63     De Geest is het, Die 

levend maakt; het vlees is niet 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 Gods,

1 THESSALONICENSEN 2:13     Daarom 

danken wij ook God zonder ophouden, dat, 

als gij het Woord der prediking van God van 

ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen 

hebt, niet als der mensen woord, maar 

(gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, 

 dat ook werkt in u, die gelooft.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en op 

velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heb-

bende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door den Zoon;
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HEBREËN 2:3     Hoe zullen wij ontvlieden, 

indien wij op zo grote zaligheid geen 

acht nemen? dewelke, begonnen zijnde 

verkondigd te worden door den Heere, aan 

ons bevestigd is geworden van degenen, 

die Hem gehoord hebben;

JAKOBUS 1:18     Naar Zijn wil heeft Hij ons 

gebaard door het Woord der waarheid, 

opdat wij zouden zijn als eerstelingen 

Zijner schepselen.

1 PETRUS 1:23     Gij, die wedergeboren 

zijt, 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 

gijlieden uittrekken, en met vrede 

voortgeleid worden; de bergen en heuvelen 

zullen geschal maken met vrolijk gezang 

voor uw aangezicht, en alle bomen des 

velds zullen de handen samenklappen. 

13  Voor een doorn zal een denneboom 

opgaan, voor een distel zal een mirteboom 

opgaan; en het zal den HEERE wezen tot 

een naam, tot een eeuwig teken, dat niet 

uitgeroeid zal worden.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

God, door onzen Heere Jezus Christus;

ROMEINEN 15:13     De God nu der hoop 

vervulle ulieden met alle blijdschap en 

vrede in het geloven, opdat gij overvloedig 

moogt zijn in de hoop, door de kracht des 

Heiligen Geestes.

1 KORINTHE 6:9     Of weet gij niet, dat de 

onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet 

zullen beerven? 

10  Dwaalt niet; noch hoereerders, noch 

afgodendienaars, noch overspelers, noch 

ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, 

noch dieven, noch gierigaards, noch 

dronkaards, geen lasteraars, geen rovers 

zullen het Koninkrijk Gods beerven. 

11  En dit waart gij sommigen; maar gij zijt 

afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar 

gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van 

den Heere Jezus, en door den Geest onzes 

Gods;

2 KORINTHE 5:17     Zo dan, indien iemand 

in Christus is, die is een nieuw schepsel; 

het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles 

nieuw geworden.

GALATEN 5:22     Maar de vrucht des 

Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid.

KOLOSSENZEN 1:11     Met alle kracht 

bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner 

heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 

lankmoedigheid, met blijdschap;

OPENBARING 2:7     Die oren heeft, die hore 

wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die 

overwint, Ik zal hem geven te eten van den 
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boom des levens, die in het midden van 

het paradijs Gods is.

OPENBARING 22:2     In het midden van 

haar straat en op de ene en de andere 

zijde der rivier was de boom des levens, 

voortbrengende twaalf vruchten, van 

maand tot maand gevende zijne vrucht; 

 en de bladeren des booms waren tot 

genezing der heidenen.

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 vreemden, die zich tot 

den HEERE voegen, om Hem te dienen, 

en om den Naam des HEEREN lief te 

hebben, om Hem tot knechten te zijn; 

al wie den sabbat houdt, dat hij dien 

niet ontheilige, en die aan Mijn verbond 

vasthouden;

7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen 

berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn 

bedehuis; hun brandoffers en hun 

slachtoffers zullen aangenaam wezen 

op Mijn altaar; want Mijn huis zal een 

bedehuis genoemd worden voor alle 

volken.

8  De Heere HEERE, Die de verdrevenen van 

Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem 

nog meer vergaderen, nevens hen, 

 die tot hem vergaderd zijn.

JESAJA 43:6     Ik zal zeggen tot het noorden: 

Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; 

breng Mijn zonen van verre, en Mijn 

dochters van het einde der aarde;

JESAJA 49:22     Alzo zegt de Heere HEERE: 

Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de 

heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn 

banier opsteken; dan zullen zij uw zonen 

in de armen brengen, en uw dochters 

zullen op den schouder gedragen worden.

MARKUS 11:17     En Hij leerde, zeggende 

tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis 

zal een huis des gebeds genaamd worden 

allen volken? Maar gij hebt dat tot een kuil 

der moordenaren gemaakt.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere scha-

pen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik 

ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; 

en het zal worden een kudde, en een Herder.

JOHANNES 11:51     En dit zeide hij niet uit 

zichzelven; maar, zijnde hogepriester 

deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus 

sterven zou voor het volk; 

52  En niet alleen voor dat volk, maar opdat 

Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid 

waren, tot een zou vergaderen.

HANDELINGEN 2:41     Die dan zijn woord 

gaarne aannamen, werden gedoopt; en 

er werden op dien dag tot hen toegedaan 

omtrent drie duizend zielen.

HANDELINGEN 10:34     En Petrus, den 

mond opendoende, zeide: Ik verneem in 

der waarheid, dat God geen aannemer des 

persoons is;
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35  Maar in allen volke, die Hem vreest en 

gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.

ÉFEZE 1:10     Om in de bedeling van de 

volheid der tijden, wederom alles tot een 

te vergaderen in Christus, beide dat in den 

hemel is, en dat op de aarde is;

ÉFEZE 2:11     Daarom gedenkt, dat gij, die 

eertijds heidenen waart in het vlees, en die 

voorhuid genaamd werdt van degenen, 

 die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, 

die met handen geschiedt; 

12  Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, 

vervreemd van het burgerschap Israëls, 

en vreemdelingen van de verbonden der 

belofte, geen hoop hebbende, en zonder 

God in de wereld. 

13  Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die 

eertijds verre waart, nabij geworden door 

het bloed van Christus.

ÉFEZE 2:18     Want door Hem hebben wij 

beiden den toegang door een Geest 

 tot den Vader.

19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen 

en bijwoners, maar medeburgers der 

heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen 

en profeten, waarvan Jezus Christus is 

 de uiterste Hoeksteen;

21  Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, 

 en de vele duizenden der engelen; 

23 Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten der 

volmaakte rechtvaardigen; 

24  En tot den Middelaar des nieuwen testaments, 

Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere 

dingen spreekt dan Abel.

HEBREËN 13:15     Laat ons dan door Hem 

altijd Gode opofferen een offerande des 

lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn 

Naam belijden.

1 PETRUS 2:5     Zo wordt gij ook zelven, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterdom, om 

geestelijke offeranden op te offeren, die 

Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

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

Lam stond op den berg Sion, en met Hem 

honderd vier en veertig duizend, hebbende 

den Naam Zijns Vaders geschreven aan 

hun voorhoofden.

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 alzo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de 

hoogte en in het heilige, en bij dien, die 

van een verbrijzelden en nederigen geest 

is, opdat Ik levend make den geest der 
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nederigen, en opdat Ik levend make het 

hart der verbrijzelden. 

16  Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, 

 en Ik zal niet geduriglijk verbolgen 

zijn; want de geest zou van voor Mijn 

aangezicht overstelpt worden, en de zielen, 

die Ik gemaakt heb. 

17  Ik was verbolgen over de ongerechtigheid 

hunner gierigheid, en sloeg hen; 

 Ik verborg Mij, en was verbolgen; evenwel 

gingen zij afkerig henen in den weg huns 

harten. 

18  Ik zie hun wegen, en Ik zal hen 

genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun 

vertroostingen wedergeven, namelijk aan 

hun treurigen. 

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zeide tot hen: 

Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd 

zijt, in de wedergeboorte, wanneer de 

Zoon des mensen zal gezeten zijn op den 

troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult 

zitten op twaalf tronen, oordelende 

 de twaalf geslachten Israëls.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

JOHANNES 1:12     Maar zovelen Hem 

aangenomen hebben, dien heeft Hij 

macht gegeven kinderen Gods te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den 

wil des vleses, noch uit den wil des mans, 

maar uit God geboren zijn.

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en 

zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

u: Tenzij dat iemand wederom geboren 

worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet 

zien.

4  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een 

mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan 

hij ook andermaal in zijner moeders buik 

ingaan, en geboren worden?

5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit 

water en Geest, hij kan in het Koninkrijk 

Gods niet ingaan.

6  Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is 

vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, 

dat is geest.

7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden.

8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij 

hoort zijn geluid; maar gij weet niet, 

 van waar hij komt, en waar hij heen gaat; 

alzo is een iegelijk, die uit den Geest 

geboren is.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft noch besnijdenis enige kracht, noch 

voorhuid, maar een nieuw schepsel.

ÉFEZE 2:1     En u heeft Hij mede levend 

gemaakt, daar gij dood waart door de 

misdaden en de zonden;

KOLOSSENZEN 3:9     Liegt niet tegen 

elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den 

ouden mens met zijn werken,

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, 

die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 

evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen 

heeft;
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TITUS 3:5     Heeft Hij ons zalig gemaakt, 

niet uit de werken der rechtvaardigheid, 

die wij gedaan hadden, maar naar 

Zijn barmhartigheid, door het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes;

JAKOBUS 1:18     Naar Zijn wil heeft Hij ons 

gebaard door het Woord der waarheid, 

opdat wij zouden zijn als eerstelingen 

Zijner schepselen.

1 PETRUS 1:3     Geloofd zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft 

wedergeboren, tot een levende hoop, door 

de opstanding van Jezus Christus uit de 

doden.

1 PETRUS 1:23     Gij, die wedergeboren 

zijt, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God.

1 PETRUS 2:2     En, als nieuwgeborene 

kinderkens, zijt zeer begerig naar de 

redelijke onvervalste melk, opdat gij door 

dezelve moogt opwassen;

1 JOHANNES 2:29     Indien gij weet, dat 

Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een 

iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit 

Hem geboren is.

1 JOHANNES 3:9     Een iegelijk, die uit God 

geboren is, die doet de zonde niet, want 

Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet 

zondigen, want hij is uit God geboren.

1 JOHANNES 5:1     Een iegelijk, die gelooft, 

dat Jezus is de Christus, die is uit God 

geboren; en een iegelijk, die liefheeft 

Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook 

lief dengene, die 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 overwint, 

namelijk ons geloof.

1 JOHANNES 5:18     Wij weten, dat een 

iegelijk, die uit God geboren is, niet 

zondigt; maar die uit God geboren is, 

bewaart zichzelven, en de boze vat hem 

niet.

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 der lippen, 

vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en 

dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, 

en Ik zal hen genezen.

LUKAS 2:14     Ere zij God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in de mensen 

een welbehagen.

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

deze beiden een gemaakt heeft, en den 

middelmuur des afscheidsels gebroken 

hebbende, 

15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te 

niet gemaakt, namelijk de wet der geboden 
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in inzettingen bestaande; opdat Hij die 

twee in Zichzelven tot een nieuwen mens 

zou scheppen, vrede makende; 

16  En opdat Hij die beiden met God in een 

lichaam zou verzoenen door het kruis, 

de vijandschap aan hetzelve gedood 

hebbende. 

17  En komende, heeft Hij door het Evangelie 

vrede verkondigd u, die verre waart, 

 en dien, die nabij 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    Dewijl Hij zag, dat er 

niemand was, zo ontzette Hij Zich, 

omdat er geen voorbidder was; daarom 

bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn 

gerechtigheid ondersteunde Hem. 

PSALM 20:7     Alsnu weet ik, dat de HEERE 

Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem 

verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; 

het heil Zijner rechterhand zal zijn met 

mogendheden. 

PSALM 80:18      Uw hand zij over den man 

Uwer rechterhand, over des mensen zoon, 

dien Gij U gesterkt hebt. 

1 TIMOTHEÜS 2:5     Want er is een God, er 

is ook een Middelaar Gods en der mensen, 

de Mens Christus Jezus; 

HEBREËN 9:15     En daarom is Hij de 

Middelaar des nieuwen testaments, opdat, 

de dood daartussen gekomen zijnde, tot 

verzoening der overtredingen, die onder 

het eerste testament waren, degenen, die 

geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige 

erve ontvangen zouden.

HEBREËN 10:7     Toen sprak Ik: Zie, Ik 

kom (in het begin des boeks is van Mij 

geschreven), om Uw wil te doen, o God! 

1 JOHANNES 2:1     Mijn kinderkens, ik 

schrijf u deze dingen, opdat gij niet 

zondigt. En indien iemand gezondigd 

heeft, wij hebben een Voorspraak bij den 

Vader, Jezus Christus, den 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 gerechtigheid 

aan als een pantser, en den helm des heils 

zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der 

wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed 

den ijver aan als een mantel.

JESAJA 11:5     Want gerechtigheid zal de 

gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de 

waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

ROMEINEN 13:12     De nacht is 

voorbijgegaan, en de dag is nabij 

gekomen. Laat ons dan afleggen de werken 

der duisternis, en aandoen de wapenen 

des lichts.

2 KORINTHE 6:7     In het woord der 

waarheid, in de kracht van God, door de 
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wapenen der gerechtigheid aan de rechter 

zijde en aan de linker zijde;

ÉFEZE 6:14     Staat dan, uw lenden 

 omgord hebbende met de waarheid, 

 en aangedaan hebbende het borstwapen 

der gerechtigheid; 

15  En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; 

16  Bovenal aangenomen hebbende het schild 

des geloofs, met hetwelk gij al de vurige 

pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 

17 En neemt den helm der zaligheid, en 

het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 

Woord.

1 THESSALONICENSEN 5:8     Maar wij, 

 die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, 

aangedaan hebbende het borstwapen des 

geloofs en der liefde, en tot een helm, 

 de hoop der zaligheid.

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

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      Even naar de werken, even 

daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid 

aan Zijn wederpartijders, vergelding aan 

Zijn vijanden; den eilanden zal Hij het 

loon vergelden.

19 Dan zullen zij den Naam des HEEREN 

vrezen van den nedergang, en Zijn 

heerlijkheid van den opgang der zon; als 

de vijand zal komen gelijk een stroom, zal 

de Geest des HEEREN de banier tegen hen 

oprichten.

20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, 

namelijk voor hen, die zich bekeren van de 

overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.

JESAJA 11:10     Want het zal geschieden 

ten zelven dage, dat de heidenen naar 

den Wortel van Isai, Die staan zal tot een 

banier der volken, zullen vragen, en Zijn 

rust zal heerlijk zijn.

MALEÁCHI 1:11     Maar van den opgang 

der zon tot haar ondergang, zal Mijn 

Naam groot zijn onder de heidenen; en 

aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk 

toegebracht worden, en een rein spijsoffer; 

want Mijn Naam zal groot zijn onder de 

heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.

MATTHÉÜS 16:27     Want de Zoon des 

mensen zal komen in de heerlijkheid 

Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan 

zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn 

doen.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.
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27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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     Mij aangaande, dit is Mijn 

Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn 

Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik 

in uw mond gelegd heb, die zullen van uw 

mond niet wijken, noch van den mond van 

uw zaad, noch van den mond van het zaad 

uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot 

in eeuwigheid toe.

JEREMÍA 31:31     Ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van 

Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal maken; 

32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun 

hand aangreep, om hen uit Egypteland uit 

te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 

hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, 

spreekt de HEERE; 

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die 

dagen met het huis van Israël maken zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 

binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn 

naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 

zeggende: Kent den HEERE! want zij 

zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 

af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; 

want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, 

en hunner zonden niet meer gedenken.

LUKAS 11:13     Indien dan gij, die boos zijt, weet 

uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te 

meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest 

geven dengenen, die Hem bidden?

ROMEINEN 9:6     Doch ik zeg dit niet, alsof 

het woord Gods ware uitgevallen; want die 

zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

7  Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn 

zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het 

zaad genoemd worden.

8  Dat is, niet de kinderen des vleses, die 

zijn kinderen Gods; maar de kinderen der 

beloftenis worden voor het zaad gerekend.

HEBREËN 8:8     Want hen berispende, zegt 

Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt 

de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, 

en over het huis van Juda een nieuw 

verbond oprichten;

 9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 
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10 Want dit is het verbond, dat Ik met het 

huis Israëls maken zal na die dagen, 

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 

verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en 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   Maak u op, word verlicht, 

 want uw Licht komt, en de heerlijkheid 

des HEEREN gaat over u op.

2 Want zie, de duisternis zal de aarde 

bedekken, en donkerheid de volken; 

 doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden.

3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, 

en koningen tot den glans, die u is 

opgegaan.

4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen 

zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen 

zullen van verre komen, en uw dochters 

zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 

5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, 

en uw hart zal vervaard zijn en verwijd 

worden; want de menigte der zee zal tot 

 u gekeerd worden, het heir der heidenen 

zal tot u komen.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

LUKAS 2:30     Want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien,

31  Die Gij bereid hebt voor het aangezicht 

van al de volken:

32  Een Licht tot verlichting der heidenen, en 

tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.

JOHANNES 1:9     Dit was het waarachtige 

Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, 

komende in de wereld.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 

gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 26:18     Om hun ogen 

te openen, en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht, en van de macht 

des satans tot God; opdat zij vergeving der 

zonden ontvangen, en een erfdeel onder 

de geheiligden, door het geloof in Mij.
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ROMEINEN 11:11     Zo zeg ik dan: Hebben 

zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? 

Dat zij verre; maar door hun val is de 

zaligheid den heidenen geworden, om hen 

tot jaloersheid te verwekken. 

12 En indien hun val de rijkdom is der 

wereld, en hun vermindering de rijkdom 

der heidenen, hoeveel te meer hun 

volheid! 

13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor 

zoveel ik der heidenen apostel ben; 

 ik maak mijn bediening heerlijk; 

14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid 

verwekken, en enigen uit hen behouden 

mocht. 

15 Want indien hun verwerping de 

verzoening is der wereld, wat zal de 

aanneming wezen, anders dan het 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 deze, die daar 

komen gevlogen als een wolk, en als 

duiven tot haar vensters?

 9  Want de eilanden zullen Mij verwachten, 

en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw 

kinderen van verre te brengen, hun zilver 

en hun goud met hen, tot den Naam des 

HEEREN uws Gods, en tot den Heilige 

Israëls, dewijl Hij u heerlijk gemaakt 

heeft. 

10 En de vreemden zullen uw muren 

bouwen, en hun koningen zullen u 

dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik 

u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb 

Ik Mij over u ontfermd.

11 En uw poorten zullen steeds openstaan, 

zij zullen des daags of des nachts niet 

toegesloten worden; opdat men tot u 

inbrenge het heir der heidenen, en hun 

koningen tot u geleid worden.

JESAJA 60:12-15

JESAJA 60:16     En gij zult de melk der 

heidenen zuigen, en gij zult de borsten 

der koningen zuigen; en gij zult weten, 

dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, en uw 

Verlosser, de Machtige Jakobs.

17 Voor koper zal Ik goud brengen, en 

voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor 

hout koper, en voor stenen ijzer; en zal 

uw opzieners vreedzaam maken, en uw 

drijvers rechtvaardigen.

18 Er zal geen geweld meer gehoord worden 

in uw land, verstoring noch verbreking in 

uw landpale; maar uw muren zult gij Heil 

heten, en uw poorten Lof.

19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht 

des daags, en tot een glans zal u de maan 

niet lichten; maar de HEERE zal u wezen 

tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw 

Sierlijkheid.

20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw 

maan zal haar licht niet intrekken; want de 

HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, 

en de dagen uwer treuring zullen een 

einde nemen.

21  En uw volk zullen allen te zamen 

rechtvaardigen zijn, zij zullen in 

eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; 
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 zij zullen zijn een spruit Mijner 

plantingen, een werk Mijner handen, 

opdat Ik verheerlijkt worde.

PSALM 37:29     De rechtvaardigen zullen de 

aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid 

daarop wonen.

PSALM 72:11     Ja, alle koningen zullen zich 

voor hem nederbuigen, alle heidenen 

zullen hem dienen.

JESAJA 26:1     Te dien dage zal dit lied 

gezongen worden in het land van Juda; 

 Wij hebben een sterke stad, God stelt heil 

tot muren en voorschansen.

2  Doet de poorten open, dat het 

rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk 

 de getrouwigheden bewaart.

JESAJA 49:23     En koningen zullen 

 uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen 

 uw zoogvrouwen; zij zullen zich voor 

 u buigen met het aangezicht ter aarde, 

 en zij zullen het stof uwer voeten lekken; 

en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, 

dat zij niet beschaamd zullen worden 

 die Mij verwachten.

JOHANNES 9:5     Zolang Ik in de wereld 

ben, zo ben Ik het Licht der wereld.

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk 

Uw Naam. Er kwam dan een stem uit 

den hemel, zeggende: En Ik heb Hem 

verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom 

verheerlijken.

JOHANNES 15:1     Ik ben de ware Wijnstok, 

en Mijn Vader is de Landman.

2  Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, 

die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, 

die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

drage.

JOHANNES 15:8     Hierin is Mijn Vader 

verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; 

 en gij zult Mijn discipelen zijn.

ROMEINEN 1:17     Want de rechtvaardigheid 

Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 

geloof tot geloof; gelijk geschreven is: 

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven.

ROMEINEN 5:19     Want gelijk door de 

ongehoorzaamheid van dien enen mens 

velen tot zondaars gesteld zijn geworden, 

alzo zullen ook door de gehoorzaamheid 

van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld 

worden.

ÉFEZE 2:10     Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus tot goede 

werken, welke God voorbereid heeft, 

 opdat wij in dezelve zouden wandelen.

2 PETRUS 3:13     Maar wij verwachten, 

 naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid 

woont.

OPENBARING 21:12     En zij had een groten 

en hogen muur, en had twaalf poorten, 

 en in de poorten twaalf engelen, en namen 

daarop geschreven, welken zijn de namen 

der twaalf geslachten der kinderen Israëls.

13  Van het oosten waren drie poorten, van 

het noorden drie poorten, van het zuiden 

drie poorten, van het westen drie poorten.
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14  En de muur der stad had twaalf 

fondamenten, en in dezelve de namen der 

twaalf apostelen des Lams.

OPENBARING 21:23     En de stad behoeft 

de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 

zouden schijnen; want de heerlijkheid 

Gods heeft haar verlicht, en het Lam is 

haar Kaars.

24 En de volken, die zalig worden, zullen in 

haar licht wandelen; en de koningen der 

aarde brengen hun heerlijkheid en eer in 

dezelve.

25 En haar poorten zullen niet gesloten 

worden des daags; want aldaar zal geen 

nacht zijn.

26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer 

 der volken daarin brengen.

27 En in haar zal niet inkomen iets, dat 

ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en 

leugen spreekt; maar die geschreven zijn 

 in het boek des levens des Lams.

OPENBARING 22:5     En aldaar zal geen 

nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch 

licht der zon van node hebben; want de 

Heere God verlicht hen; en zij zullen als 

koningen heersen 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 des Heeren HEEREN 

is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, 

om een blijde boodschap te brengen den 

zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden 

 om te verbinden de gebrokenen van harte, 

om den gevangenen vrijheid uit te roepen, 

en den gebondenen opening der gevangenis;

2  Om uit te roepen het jaar van het 

welbehagen des HEEREN, en den dag 

 der wraak onzes Gods; om alle treurigen 

 te troosten;

3  Om den treurigen Sions te beschikken 

dat hun gegeven worde sieraad voor as, 

vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad 

des lofs voor een benauwden geest; opdat 

zij genaamd worden eikebomen der 

gerechtigheid, een planting des HEEREN, 

opdat Hij verheerlijkt worde.

JESAJA 57:15     Want alzo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de 

hoogte en in het heilige, en bij dien, die 

van een verbrijzelden en nederigen geest 

is, opdat Ik levend make den geest der 

nederigen, en opdat Ik levend make het 

hart der verbrijzelden.

MATTHÉÜS 3:16     En Jezus, gedoopt zijnde, 

is terstond opgeklommen uit het water; en 

ziet, de hemelen werden Hem geopend, en 

hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk 

een duive, en op Hem komen.
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17 En ziet, een stem uit de hemelen, 

zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn 

Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb!

MATTHÉÜS 5:4     Zalig zijn die treuren; 

want zij zullen vertroost worden.

5  Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij 

zullen het aardrijk beerven.

LUKAS 4:17     En Hem werd gegeven het 

boek van den profeet Jesaja; en als Hij het 

boek opengedaan had, vond Hij de plaats, 

daar geschreven was:

18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom 

heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij 

gezonden, om den armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen, die gebroken 

zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; om 

te prediken het aangename jaar des Heeren.

20 En als Hij het boek toegedaan en den 

dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; 

en de ogen van allen in de synagoge waren 

op Hem geslagen. 

21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren vervuld.

JOHANNES 1:32     En Johannes getuigde, 

zeggende: Ik heb den Geest zien 

nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, 

en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij 

gezonden heeft, om te dopen met water, 

Die had mij gezegd: Op Welken gij den 

Geest zult zien nederdalen, en op Hem 

blijven, Deze is het, Die met den Heiligen 

Geest doopt.

34  En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze 

de Zoon van God is.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

2 KORINTHE 6:2     Want Hij zegt: In den 

aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in 

den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. 

Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, 

nu is het de dag der zaligheid!

2 KORINTHE 7:9     Nu verblijde ik mij, 

niet omdat gij bedroefd zijt geweest, 

maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot 

bekering; want gij zijt bedroefd geweest 

naar God, zodat gij in geen ding schade 

van ons geleden hebt.

10 Want de droefheid naar God werkt een 

onberouwelijke bekering tot zaligheid; 

maar de droefheid der wereld werkt den 

dood.

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     En zij zullen de oude 

verwoeste plaatsen bouwen, de vorige 

verstoringen weder oprichten, en de 

verwoeste steden vernieuwen, die 

verstoord waren van geslacht tot geslacht.

5  En uitlanders zullen staan, en uw 

kudden weiden; en vreemden zullen uw 

akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn.
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6  Doch gijlieden zult priesters des HEEREN 

heten, men zal u dienaren onzes Gods 

noemen; gij zult het vermogen der 

heidenen eten, en in hun heerlijkheid 

 zult gij u roemen.

7  Voor uw dubbele schaamte en schande 

zullen zij juichen over hun deel; daarom 

zullen zij in hun land erfelijk het dubbele 

bezitten; zij zullen eeuwige vreugde 

hebben.

8  Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik 

haat den roof in het brandoffer, en Ik zal 

geven, dat hun werk in der waarheid zal 

zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met 

hen maken. 

9  En hun zaad zal onder de heidenen 

bekend worden, en hun nakomelingen in 

het midden der volken; allen, die hen zien 

zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een 

zaad, dat de HEERE gezegend heeft.

HANDELINGEN 20:28     Zo hebt dan acht 

op uzelven, en op de gehele kudde, over 

dewelke u de Heilige Geest tot opzieners 

gesteld heeft, om de Gemeente Gods te 

weiden, welke Hij verkregen heeft door 

Zijn eigen bloed.

HEBREËN 8:8     Want hen berispende, zegt 

Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt 

de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, 

en over het huis van Juda een nieuw 

verbond oprichten; 

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het 

verbond, dat Ik met het huis Israëls maken 

zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal 

Mijn wetten in hun verstand geven, en in 

hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal 

hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 

een volk zijn. 

11  En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen.

12  Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig 

zijn, en hun zonden en hun overtredingen 

zal Ik geenszins meer gedenken. 

13  Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft 

Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud 

gemaakt is en verouderd, is nabij de 

verdwijning.

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, die onder u 

zijn, vermaan ik, die een medeouderling, 

en getuige des lijdens van Christus ben, 

 en deelachtig der heerlijkheid, 

 die geopenbaard zal worden:

2  Weidt de kudde Gods, die onder u is, 

hebbende opzicht daarover, niet uit 

bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil 

gewin, maar met een volvaardig gemoed;

3  Noch als heerschappij voerende over het 

erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden 

der kudde geworden zijnde.

4  En als de overste Herder verschenen zal 

zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon 

der heerlijkheid behalen.
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OPENBARING 1:6     En Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters Gode 

en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:10     En Gij hebt ons onzen 

God gemaakt tot koningen en priesteren; en 

wij zullen als koningen heersen op de aarde.

OPENBARING 20:6     Zalig en heilig is hij, 

die deel heeft in de eerste opstanding; over 

deze heeft de tweede dood geen macht, 

maar zij zullen priesters van God en 

Christus zijn, en zij zullen met Hem als 

koningen heersen duizend jaren.

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 den 

HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 

God, want Hij heeft mij bekleed met 

de klederen des heils, den mantel der 

gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; 

gelijk een bruidegom zich met priesterlijk 

sieraad versiert, en als een bruid zich 

versiert met haar gereedschap.

11 Want gelijk de aarde haar spruit 

voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen 

in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo 

zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof 

doen uitspruiten voor al de volken.

GENESIS 3:11     En Hij zeide: Wie heeft u te 

kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt 

gij van dien boom gegeten, van welken Ik 

u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

LUKAS 1:46     En Maria zeide: Mijn ziel 

maakt groot den Heere;

47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker;

2 KORINTHE 5:2     Want ook in dezen 

zuchten wij, verlangende met onze 

woonstede, die uit den hemel is, overkleed 

te worden. 

3  Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen 

gevonden worden.

OPENBARING 3:5     Die overwint, die zal 

bekleed worden met witte klederen; en 

Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit 

het boek des levens, en Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 3:18     Ik raad u dat gij van 

Mij koopt goud, beproefd komende uit 

 het vuur, opdat gij rijk moogt worden; 

 en witte klederen, opdat gij moogt bekleed 

worden, en de schande uwer naaktheid 

niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen 

met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

OPENBARING 7:14     En ik sprak tot 

hem: Heere, gij weet het. En hij zeide 

tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote 

verdrukking komen; en zij hebben hun 

lange klederen gewassen, en hebben hun 

lange klederen wit gemaakt in het bloed 

des Lams.
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OPENBARING 19:7     Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 

geven; want de bruiloft des Lams is 

gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve 

bereid.

8  En haar is gegeven, dat zij bekleed 

worde met rein en blinkend fijn 

lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 

rechtvaardigmakingen der 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     Om Sions wil zal ik niet 

zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik 

niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid 

voortkome als een glans, en haar heil

 als een fakkel, die brandt.

2  En de heidenen zullen uw gerechtigheid 

zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en 

gij zult met een nieuwen naam genoemd 

worden, welken des HEEREN mond 

uitdrukkelijk noemen zal.

3  En gij zult een sierlijke kroon zijn in de 

hand des HEEREN, en een koninklijke 

hoed in de hand uws Gods.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere 

zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij 

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen 

voor de heidenen, en de koningen, en de 

kinderen Israëls.

1 KORINTHE 9:25     En een iegelijk, die om 

prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen 

dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke 

kroon zouden ontvangen, maar wij een 

onverderfelijke.

FILIPPENZEN 4:1     Zo dan, mijn geliefde en 

zeer gewenste broeders, mijn blijdschap 

en kroon, staat alzo in den Heere, 

geliefden!

2 TIMOTHEÜS 4:8     Voorts is mij 

weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, in dien dag geven zal; en niet 

alleen mij, maar ook allen, die Zijn 

verschijning liefgehad hebben.

JAKOBUS 1:12     Zalig is de man, die 

verzoeking verdraagt; want als hij beproefd 

zal geweest zijn, zal hij de kroon des 

levens ontvangen, welke de Heere beloofd 

heeft dengenen, die Hem liefhebben.

1 PETRUS 5:4     En als de overste Herder 

verschenen zal zijn, zo zult gij de 

onverwelkelijke kroon der heerlijkheid 

behalen.

OPENBARING 2:10     Vrees geen der dingen, 

die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen 

van ulieden in de gevangenis werpen, 

opdat gij verzocht wordt; en gij zult een 

verdrukking hebben van tien dagen. Zijt 

getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de 

kroon des levens.

OPENBARING 2:17     Die oren heeft, die 

hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 

Die overwint, Ik zal hem geven te eten 
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 van het manna, dat verborgen is, 

 en Ik zal hem geven een witten keursteen, 

en op den keursteen een nieuwen naam 

geschreven, welken niemand kent, 

 dan die hem ontvangt.

OPENBARING 3:11     Zie, Ik kom haastelijk; 

houd dat gij hebt, opdat niemand uw 

kroon neme.

OPENBARING 4:4     En rondom den 

 troon waren vier en twintig tronen; 

 en op de tronen zag ik de vier en twintig 

ouderlingen zittende, bekleed met witte 

klederen, en zij hadden gouden kronen 

 op hun hoofden.

OPENBARING 4:10     Zo vielen de vier en 

twintig ouderlingen voor Hem, Die op den 

troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in 

alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen 

voor den troon, zeggende:

11  Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de 

heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want 

Gij hebt alle dingen geschapen, en door 

Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

OPENBARING 12:1     En er werd een groot 

teken gezien in den hemel; namelijk 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     Tot u zal niet meer gezegd 

worden: De verlatene, en tot uw land zal 

niet meer gezegd worden: Het verwoeste; 

maar gij zult genoemd worden: Mijn lust 

is aan haar! en uw land: Het getrouwde; 

want de HEERE heeft een lust aan u, en 

uw land zal getrouwd worden. 

5  Want gelijk een jongeling een jonkvrouw 

trouwt, alzo zullen uw kinderen u 

trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk 

is over de bruid, alzo zal uw God over u 

vrolijk zijn.

6  O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw 

muren besteld, die geduriglijk al den dag 

en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, 

die des HEEREN doet gedenken, laat geen 

stilzwijgen bij ulieden wezen! 

7  En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij 

bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle 

 tot een lof op aarde. 

8  De HEERE heeft gezworen bij Zijn 

rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte: 

indien Ik uw koren meer zal geven tot 

spijs voor uw vijanden, en indien de 

vreemden zullen drinken van uw most, 

waaraan gij gearbeid hebt! 

9  Maar die het inzamelen zullen, die zullen 

het eten, en zij zullen den HEERE prijzen; 

en die hem vergaderen zullen, zullen 

hem drinken in de voorhoven Mijns 

heiligdoms.
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HOSÉA 2:19     En Ik zal u Mij ondertrouwen 

in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gerechtigheid en in 

gericht, en in goedertierenheid en in 

barmhartigheden. 

20 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en 

gij zult den HEERE kennen.

JESAJA 54:6     Want de HEERE heeft u 

geroepen, als een verlaten vrouw en 

bedroefde van geest; nochtans zijt gij de 

huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad 

zijt geweest, zegt uw God. 

7  Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; 

maar met grote ontfermingen zal Ik u 

vergaderen.

ZEFÁNJA 3:17     De HEERE, uw God, is in 

het midden van u, een Held, Die verlossen 

zal; Hij zal over u vrolijk zijn met 

blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, 

Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

LUKAS 12:32     Vreest niet, gij klein 

kuddeken, want het is uws Vaders 

welbehagen, ulieden het Koninkrijk te 

geven.

LUKAS 15:7     Ik zeg ulieden, dat er alzo 

blijdschap zal zijn in den hemel over een 

zondaar, die zich bekeert, meer dan over 

negen en negentig rechtvaardigen, 

 die de bekering niet van node hebben.

 JOHANNES 3:29     Die de bruid heeft, 

is de bruidegom, maar de vriend des 

bruidegoms, die staat en hem hoort, 

verblijdt zich met blijdschap om de stem 

des bruidegoms. Zo is dan deze mijn 

blijdschap vervuld geworden.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over 

Israël: Al ware het getal der kinderen 

Israëls gelijk het zand der zee, zo zal 

 het overblijfsel behouden worden.

OPENBARING 19:7     Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 

geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, 

en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

OPENBARING 21:9     En tot mij kwam een 

van de zeven engelen, die de zeven fiolen 

hadden, welke vol geweest waren van de 

zeven laatste plagen, en sprak met mij, 

zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen 

de Bruid, de Vrouw des Lams.

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     Gaat door, gaat door, door 

de poorten, bereidt den weg des volks; 

verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de 

stenen weg, steekt een banier omhoog tot 

de volken!
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11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan 

het einde der aarde: zegt der dochter van 

Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is 

met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn 

aangezicht.

12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, 

de verlosten des HEEREN; en gij zult 

genoemd worden de gezochte, de stad, die 

niet verlaten is.

EXODUS 17:15     En Mozes bouwde een 

altaar; en hij noemde deszelfs naam: 

 De HEERE is mijn Banier!

JESAJA 11:10     Want het zal geschieden 

ten zelven dage, dat de heidenen naar 

den Wortel van Isai, Die staan zal tot een 

banier der volken, zullen vragen, en Zijn 

rust zal heerlijk zijn.

MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden.

MATTHÉÜS 3:3     Want deze is het, van 

denwelken gesproken is door Jesaja, den 

profeet, zeggende: De stem des roependen 

in de woestijn: Bereidt den weg des 

Heeren, maakt Zijn paden recht!

MATTHÉÜS 21:5     Zegt der dochter Sions: 

Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen, 

zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

LUKAS 1:17     En hij zal voor Hem heengaan, 

in den geest en de kracht van Elias, om 

te bekeren de harten der vaderen tot de 

kinderen, en de ongehoorzamen tot de 

voorzichtigheid der rechtvaardigen, om 

den Heere te bereiden een toegerust volk.

JOHANNES 3:14     En gelijk Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet 

de Zoon des mensen verhoogd worden;

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben 

zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid 

is over de gehele aarde uitgegaan, en hun 

woorden tot de einden der wereld.

OPENBARING 22:12     En zie, Ik kom 

haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een 

iegelijk te vergelden, gelijk 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 van Edom 

komt met besprenkelde klederen, van 

Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn 

gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote 

kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid 

spreek, Die machtig ben te verlossen.

2  Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, 

en Uw klederen als van een, die in de 

wijnpers treedt?

3  Ik heb de pers alleen getreden, en er was 

niemand van de volken met Mij; en Ik 

heb hen getreden in Mijn toorn, en heb 

hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun 
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kracht is gesprengd op Mijn klederen, en 

al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

4  Want de dag der wraak was in Mijn hart, 

en het jaar Mijner verlosten was gekomen. 

5  En Ik zag toe, en er was niemand die 

hielp; en Ik ontzette Mij, en er was 

niemand, die ondersteunde; daarom 

heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn 

grimmigheid heeft Mij ondersteund,

6  En Ik heb de volken vertreden in Mijn 

toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in 

Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht 

ter aarde doen nederdalen.

LUKAS 12:50     Maar Ik moet met een doop 

gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, 

totdat het volbracht zij!

JOHANNES 16:32     Ziet, de ure komt, en 

is nu gekomen, dat gij zult verstrooid 

worden, een iegelijk naar het zijne, en gij 

Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik 

niet alleen; want de Vader is met Mij.

HEBREËN 1:3     Dewelke, alzo Hij is het 

Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, 

en alle dingen draagt door het woord 

Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg 

gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 

hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

OPENBARING 14:19     En de engel zond 

zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven 

af van den wijngaard der aarde, en wierp 

ze in den groten wijnpersbak des toorns 

Gods.

20 En de wijnpersbak werd buiten de 

stad getreden, en er is bloed uit den 

wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der 

paarden, duizend zeshonderd stadien ver.

OPENBARING 19:13     En Hij was bekleed 

met een kleed, dat met bloed geverfd was; en 

Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.

14  En de heirlegers in den hemel volgden 

Hem op witte paarden, gekleed met wit 

 en rein fijn lijnwaad.

15  En uit Zijn mond ging een scherp 

zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen 

slaan zou. En Hij zal hen hoeden met 

een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns 

 en der gramschap des almachtigen Gods.

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 goedertierenheden 

des HEEREN vermelden, den veelvoudigen 

lof des HEEREN, naar alles, wat de 

HEERE ons heeft bewezen, en de grote 

goedigheid aan het huis van Israël, 

die Hij hun bewezen heeft, naar Zijn 

barmhartigheden, en naar de veelheid 

Zijner goedertierenheden. 

8  Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, 

kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is 

Hij hun geworden tot een Heiland.

9  In al hun benauwdheid was Hij benauwd, 

en de Engel Zijns aangezichts heeft hen 

behouden; door Zijn liefde en door Zijn 

genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam 

hen op, en Hij droeg hen al de dagen van 

ouds.
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MATTHÉÜS 14:14     En Jezus uitgaande, zag 

een grote schare, en werd innerlijk met 

ontferming over hen bewogen, en genas 

hun kranken.

ROMEINEN 11:1     Ik zeg dan: Heeft God 

Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want 

ik ben ook een Israëliet, uit het zaad 

Abrahams, van den stam Benjamin. 

2  God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk 

Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, 

wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God 

aanspreekt tegen Israël, zeggende:

ROMEINEN 11:28     Zo zijn zij wel vijanden 

aangaande het Evangelie, om uwentwil, 

maar aangaande de verkiezing zijn zij 

beminden, om der vaderen wil;

TITUS 3:4     Maar wanneer de 

goedertierenheid van God, onzen 

Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, 

5  Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit 

de werken der rechtvaardigheid, die 

wij gedaan hadden, maar naar Zijn 

barmhartigheid, door het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes;

6  Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft 

uitgegoten door Jezus Christus, onzen 

Zaligmaker; 

7  Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door 

Zijn genade, erfgenamen zouden worden 

naar de hope des eeuwigen levens.

HEBREËN 2:17     Waarom Hij in alles den 

broederen moest gelijk worden, opdat 

Hij een barmhartig en een getrouw 

Hogepriester zou zijn, in de dingen, die 

bij God te doen waren, om de zonden des 

volks te verzoenen.

18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, 

geleden heeft, kan Hij dengenen, die 

verzocht worden, te hulp komen.

HEBREËN 4:15     Want wij hebben geen 

hogepriester, die niet kan medelijden 

hebben met onze zwakheden, maar Die 

in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht 

geweest, doch zonder zonde.

HEBREËN 5:8     Hoewel Hij de Zoon was, 

nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, 

uit hetgeen Hij heeft geleden.

1 JOHANNES 4:9     Hierin is de liefde Gods 

jegens ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief 

heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft 

tot een verzoening voor onze zonden.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben het 

aanschouwd, en getuigen, dat de Vader 

Zijn Zoon gezonden heeft tot een 

Zaligmaker der wereld.

OPENBARING 1:5     En van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der 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 gevonden van hen, die 

naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden 

van degenen, die Mij niet zochten; tot het 

volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd 

was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, 

hier ben Ik.

2  Ik heb Mijn handen uitgebreid, den 

gansen dag tot een wederstrevig volk, 

 die wandelen op een weg, die niet goed is, 

naar hun eigen gedachten.

DEUTERONOMIUM 32:21     Zij hebben Mij 

tot ijver verwekt door hetgeen geen God 

is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door 

hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver 

verwekken door diegenen, die geen volk 

zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot 

toorn verwekken.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem! 

gij, die de profeten doodt, en stenigt, die 

tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb 

Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs een hen haar kiekens 

bijeenvergadert onder de vleugels; en 

gijlieden hebt niet gewild.

HANDELINGEN 13:40     Ziet dan toe, dat 

over ulieden niet kome, hetgeen gezegd 

 is in de profeten:

41 Ziet, gij verachters, en verwondert u, en 

verdwijnt; want Ik werk een werk in uw 

dagen, een werk, hetwelk gij niet zult 

geloven, zo het u iemand verhaalt.

ROMEINEN 9:24     Welke Hij ook geroepen 

heeft, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen.

25 Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal hetgeen 

Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die 

niet bemind was, Mijn beminde.

26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen 

gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, 

aldaar zullen zij kinderen des levenden 

Gods genaamd worden.

ROMEINEN 10:20     En Jesaja verstout zich, 

en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die 

Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden 

dengenen, die naar Mij niet vraagden.

21 Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen 

dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot 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     Alzo zegt de HEERE: Gelijk 

wanneer men most in een bos druiven 

vindt, men zegt: Verderf ze niet, want er 

is een zegen in; alzo zal Ik het om Mijner 

knechten wil doen, dat Ik hen niet allen 

verderve.

9 En Ik zal zaad uit Jakob voortbrengen, en 

uit Juda een erfbezitter van Mijn bergen; 

en Mijn uitverkorenen zullen het erfelijk 

bezitten, en Mijn knechten zullen aldaar 

wonen.

10 En Saron zal tot een schaapskooi worden, 

en het dal van Achor tot een runderleger, 

voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.
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GENESIS 49:10     De schepter zal van Juda 

niet wijken, noch de wetgever van tussen 

zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven 

zullen de volken gehoorzaam zijn.

JESAJA 35:2     Zij zal lustig bloeien, en 

zich verheugen, ja, met verheuging, en 

juichen; de heerlijkheid van Libanon is 

haar gegeven, het sieraard van Karmel en 

Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des 

HEEREN, het sieraad onzes Gods.

HOSÉA 2:15     En Ik zal haar geven haar 

wijngaarden van daar af, en het dal Achor, 

tot een deur der hoop; en aldaar zal zij 

zingen, als in de dagen harer jeugd, en als 

ten dage, toen zij optoog uit Egypteland.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over 

Israël: Al ware het getal der kinderen 

Israëls gelijk het zand der zee, zo zal 

 het overblijfsel behouden worden. 

28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af 

in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 

afgesneden zaak doen op de aarde. 

29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien 

de Heere Sebaoth ons geen zaad had overge-

laten, zo waren wij als Sodom geworden, en 

Gomorra gelijk gemaakt geweest.

ROMEINEN 11:5     Alzo is er dan ook in 

dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade.

ROMEINEN 11:24     Want indien gij 

afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van 

nature wild was, en tegen nature in den 

goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer 

zullen deze, die natuurlijke takken zijn, 

 in hun eigen olijfboom geent worden? 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze 

verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding 

voor een deel over Israël gekomen 

is, totdat de volheid der heidenen zal 

ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

GALATEN 3:29     En indien gij van Christus 

zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar 

de beloftenis erfgenamen.

GALATEN 4:7     Zo dan, gij zijt niet meer een 

dienstknecht, maar een zoon; en indien gij 

een zoon zijt, zo zijt gij ook 

 een erfgenaam van God door Christus.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en 

op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door den 

Zoon; 

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 

de wereld gemaakt heeft;

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;

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 ziet, Ik schep nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde; en de 

vorige dingen zullen niet meer gedacht 

worden, en zullen in het hart niet 

opkomen.

18  Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt 

u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik 

schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een 

verheuging, en haar volk een vrolijkheid.

JESAJA 65:19-22

JESAJA 65:23     Zij zullen niet tevergeefs 

arbeiden, noch baren ter verstoring; want 

zij zijn het zaad der gezegenden des 

HEEREN, en hun nakomelingen met hen.

24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo 

zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, 

zo zal Ik horen.

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, 

en de leeuw zal stro eten als een rund, en 

stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen 

geen kwaad doen noch verderven op Mijn 

gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

JESAJA 61:9     En hun zaad zal onder 

de heidenen bekend worden, en hun 

nakomelingen in het midden der volken; 

allen, die hen zien zullen, zullen hen 

kennen, dat zij zijn een zaad, dat de 

HEERE gezegend heeft.

2 PETRUS 3:12     Verwachtende en haastende 

tot de toekomst van den dag Gods, in 

welken de hemelen, door vuur ontstoken 

zijnde, zullen vergaan, en de elementen 

brandende zullen versmelten.

13  Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 

 in dewelke gerechtigheid woont.

OPENBARING 7:16     Zij zullen niet meer 

hongeren, en zullen niet meer dorsten, 

 en de zon zal op hen niet vallen, noch 

enige hitte.

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.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwen 

hemel en een nieuwe aarde; want de 

eerste hemel, en de eerste aarde was 

voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God 

uit den hemel, toebereid als een bruid, 

 die voor haar man versierd is.

3  En ik hoorde een grote stem uit den 

hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods 

is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, 

en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 

zal bij hen en hun God zijn.

4  En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen; en de dood zal niet meer zijn; 

noch rouw, noch gekrijt, noch moeite 

zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 

weggegaan.

Zie: #1; #2; #3; #5.
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E17 De Messias zal een Tempel voor God bouwen.

JESAJA 66:1     Alzo zegt de HEERE: De 

hemel is Mijn troon, en de aarde is de 

voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis 

zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en 

waar is de plaats Mijner rust?

MATTHÉÜS 24:2     En Jezus zeide tot hen: 

Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg 

Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen 

steen gelaten worden, die niet afgebroken 

zal worden.

MARKUS 14:58     Wij hebben Hem horen 

zeggen: Ik zal dezen tempel, die met 

handen gemaakt is, afbreken, en in 

drie dagen een anderen, zonder handen 

gemaakt, bouwen.

HANDELINGEN 7:47     En Salomo bouwde 

Hem een huis.

48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen 

met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:

49 De hemel is Mij een troon, en de aarde 

een voetbank Mijner voeten. Hoedanig 

huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, 

 of welke is de plaats Mijner ruste?

HANDELINGEN 17:24     De God, Die de 

wereld gemaakt heeft en alles wat daarin 

is; Deze, zijnde een Heere des hemels 

 en der aarde, woont niet in tempelen met 

handen gemaakt;

OPENBARING 21:22 En ik zag geen tempel 

in dezelve; 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 

deze dingen gemaakt, en al deze dingen 

zijn geweest, spreekt de HEERE; maar 

op dezen zal Ik zien, op den arme en 

verslagene van geest, en die voor Mijn 

woord beeft.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest; want hunner is het Koninkrijk der 

hemelen.

HANDELINGEN 9:6     En hij, bevende en 

verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, 

dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: 

Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar 

gezegd worden, wat gij doen moet.

HANDELINGEN 16:29     En als hij licht 

geeist had, sprong hij in, en werd zeer 

bevende, en viel voor Paulus en Silas 

neder aan de voeten; 

30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide 

hij: Lieve heren, wat moet ik doen, 

 opdat ik zalig worde?

1 KORINTHE 1:18     Want het woord des 

kruises is wel dengenen, die verloren 

gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden 

worden, is het een kracht Gods; 

19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid 

der wijzen doen vergaan, en het verstand 

der verstandigen zal Ik te niet maken.

FILIPPENZEN 2:12     Alzo dan, mijn 

geliefden, gelijk gij te allen tijd 

gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 

tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer 
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nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs 

zaligheid met vreze en beven:

HEBREËN 1:2     Welken Hij gesteld heeft tot 

een Erfgenaam van alles, door Welken Hij 

ook de wereld gemaakt heeft; 

1 PETRUS 3:4     Maar de verborgen mens des 

harten, in het onverderfelijk versiersel van 

een zachtmoedigen en stillen geest, die 

kostelijk 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    Verblijdt u met Jeruzalem, en 

verheugt u over haar, al haar liefhebbers! 

Weest vrolijk over haar met vreugde, gij 

allen, die over haar zijt treurig geweest!

11  Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd 

worden van de borsten harer 

vertroostingen; opdat gij moogt uitzuigen, 

en u verlusten met den glans harer 

heerlijkheid.

12  Want alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal 

den vrede over haar uitstrekken als een 

rivier, en de heerlijkheid der heidenen als 

een overlopende beek; dan zult gijlieden 

zuigen; gij zult op de zijden gedragen 

worden, en op de knieën zeer vriendelijk 

getroeteld worden.

13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo 

zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem 

getroost worden.

JESAJA 66:14-17

JESAJA 60:16     En gij zult de melk der 

heidenen zuigen, en gij zult de borsten 

 der koningen zuigen; en gij zult weten, 

 dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, 

 en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.

ZACHARÍA 14:11     En zij zullen daarin 

wonen, en er zal geen verbanning meer 

zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld 

hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd en zij niet versaagd.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

God, door onzen Heere Jezus Christus;

1 PETRUS 2:2     En, als nieuwgeborene 

kinderkens, zijt zeer begerig naar de 

redelijke onvervalste melk, opdat gij 

 door dezelve moogt opwassen;

OPENBARING 21:24     En de volken, 

die zalig worden, zullen in haar licht 

wandelen; en de koningen der aarde 

brengen hun heerlijkheid en eer in 

dezelve.

25 En haar poorten zullen niet gesloten 

worden des daags; want aldaar zal geen 

nacht zijn.

26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer 

 der volken 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 ziet, de HEERE zal 

met vuur komen, en Zijn wagenen als een 

wervelwind; om met grimmigheid Zijn 

toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding 

met vuurvlammen. 

JESAJA 66:16-17

JESAJA 66:18     Hun werken en hun 

gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen 

zal alle heidenen en tongen, en zij zullen 

komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid 

zien.

19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit 

hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik 

zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, 

en Lud, de boogschutters, naar Tubal en 

Javan, tot de ver gelegen eilanden, die 

Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn 

heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen 

Mijn heerlijkheid onder de heidenen 

verkondigen.

JESAJA 66:20-21

JESAJA 66:22     Want gelijk als die nieuwe 

hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken 

zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, 

spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder 

zaad en ulieder naam staan.

23 En het zal geschieden, dat van de ene 

nieuwe maan tot de andere, en van den 

enen sabbat tot den anderen, alle vlees 

komen zal om aan te bidden voor Mijn 

aangezicht, zegt de HEERE.

24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen 

de dode lichamen der lieden zien, die 

tegen Mij overtreden hebben; want hun 

worm zal niet sterven, en hun vuur zal 

niet uitgeblust worden, en zij zullen allen 

vlees een afgrijzing wezen.

JESAJA 2:2     En het zal geschieden in het 

laatste der dagen, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven 

worden boven de heuvelen, en tot 

denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

JOHANNES 17:2     Gelijkerwijs Gij Hem 

macht gegeven hebt over alle vlees, opdat 

al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het 

eeuwige leven geve.  

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb 

voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen; 

ROMEINEN 15:8     En ik zeg, dat Jezus Chris-

tus een dienaar geworden is der besnijdenis, 

vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevesti-

gen zou de beloftenissen der vaderen;

9  En de heidenen God vanwege de 

barmhartigheid zouden verheerlijken; 

gelijk geschreven is: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam 

lofzingen.

10  En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, 

 gij heidenen met Zijn volk!

11  En wederom: Looft den Heere, al gij 

heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

12  En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de 

wortel van Jessai, en Die opstaat, om over 
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de heidenen te gebieden; op Hem zullen 

de heidenen hopen.

2 KORINTHE 5:17     Zo dan, indien iemand 

in Christus is, die is een nieuw schepsel; 

het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles 

nieuw geworden.

2 THESSALONICENSEN 1:6     Alzo het 

recht is bij God verdrukking te vergelden 

dengenen, die u verdrukken; 

7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met 

ons, in de openbaring van den Heere Jezus 

van den hemel met de engelen Zijner 

kracht; 

8 Met vlammend vuur wraak doende over 

degenen, die God niet kennen, en over 

degenen, die het Evangelie van onzen Heere 

Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig 

verderf, van het aangezicht des Heeren, en 

van de heerlijkheid Zijner sterkte,

HEBREËN 8:13     Als Hij zegt: Een nieuw 

verbond, zo heeft Hij het eerste oud 

gemaakt; dat nu oud gemaakt is en 

verouderd, is nabij de verdwijning.

2 PETRUS 3:10     Maar de dag des Heeren 

zal komen als een dief in den nacht, in 

welken de hemelen met een gedruis zullen 

voorbijgaan, en de elementen branden 

zullen en vergaan, en de aarde en de 

werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 

11  Dewijl dan deze dingen alle vergaan, 

hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen 

wandel en godzaligheid! 

12 Verwachtende en haastende tot de 

toekomst van den dag Gods, in welken 

de hemelen, door vuur ontstoken 

zijnde, zullen vergaan, en de elementen 

brandende zullen versmelten.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 

dewelke gerechtigheid woont.

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond ging 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de 

heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden 

met een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns en 

der gramschap des almachtigen Gods.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwen 

hemel en een nieuwe aarde; want de 

eerste hemel, en de eerste aarde was 

voorbijgegaan, en de zee was 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      Bekeert u, gij afkerige 

kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb 

u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit 

een stad, en twee uit een geslacht, en zal u 

brengen te Sion. 

15  En Ik zal ulieden herders geven naar Mijn 

hart; die zullen u weiden met wetenschap 

en verstand. 

16  En het zal geschieden, wanneer gij 

vermenigvuldigd en vruchtbaar zult 

geworden zijn in het land, in die dagen, 

spreekt de HEERE, zullen zij niet meer 

zeggen: De ark des verbonds des HEEREN, 

ook zal zij in het hart niet opkomen; en 

zij zullen aan haar niet gedenken, en 

haar niet bezoeken, en zij zal niet weder 

gemaakt worden. 

17  Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, 

des HEEREN troon; en al de heidenen 

zullen tot haar vergaderd worden, om des 

HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en 

zij zullen niet meer wandelen naar het 

goeddunken van hun boos hart. 

18  In die dagen zal het huis van Juda gaan tot 

het huis van Israël; en zij zullen te zamen 

komen uit het land van het noorden, in het 

land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven 

heb. 

19  Ik zeide wel: Hoe zal Ik u onder 

de kinderen zetten, en u geven het 

gewenste land, de sierlijke erfenis van de 

heirscharen der heidenen? Maar Ik zeide: 

Gij zult tot Mij roepen: Mijn Vader! 

 en gij zult van achter Mij niet afkeren.

JESAJA 17:6     Doch een nalezing zal daarin 

overig blijven, gelijk in de afschudding eens 

olijfbooms, twee of drie bezien in den top der 

opperste twijg, en vier of vijf aan zijn vruchtbare 

takken, spreekt de HEERE, de God Israëls.

EZECHIËL 34:11     Want zo zegt de Heere 

HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn 

schapen vragen, en zal ze opzoeken. 

12  Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, 

ten dage als hij in het midden zijner 

verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn 

schapen opzoeken; en Ik zal ze redden 

 uit al de plaatsen, waarhenen 

 zij verstrooid zijn, ten dage der wolke 

 en der donkerheid. 

ZACHARÍA 13:7     Zwaard! ontwaak tegen 

Mijn Herder, en tegen den Man, Die 

Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE 

der heirscharen; sla dien Herder, en de 

schapen zullen verstrooid worden; maar 

 Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 

JOHANNES 4:21     Jezus zeide tot haar: 

Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer 

gijlieden, noch op dezen berg, noch te 

Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. 

22  Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; 

wij aanbidden, wat wij weten; want de 

zaligheid is uit de Joden.

23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware 

aanbidders den Vader aanbidden zullen in 

geest en waarheid; want de Vader zoekt ook 

dezulken, die Hem alzo aanbidden. 

JOHANNES 10:1     Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur 

in den stal der schapen, maar van elders 

inklimt, die is een dief en moordenaar. 
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2  Maar die door de deur ingaat, is een 

herder der schapen. 

3  Dezen doet de deurwachter open, en de 

schapen horen zijn stem; en hij roept zijn 

schapen bij name, en leidt ze uit. 

4  En wanneer hij zijn schapen uitgedreven 

heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen 

volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

5  Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, 

maar zullen van hem vlieden; overmits zij de 

stem des vreemden niet kennen.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan het 

middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus 

tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, 

hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot 

Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. 

Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. 

16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden 

maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij 

lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, 

dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed 

Mijn schapen. 

17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, 

zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus 

werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal 

tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide 

tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij 

weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: 

Weid Mijn schapen.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over 

Israël: Al ware het getal der kinderen 

Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het 

overblijfsel behouden worden.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 9:11     Maar Christus, de 

Hogepriester der toekomende goederen, 

gekomen zijnde, is door den meerderen 

 en volmaakten tabernakel, niet met handen 

gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 

12  Noch door het bloed der bokken en kalveren, 

maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 

ingegaan in het heiligdom, een eeuwige 

verlossing teweeggebracht hebbende.

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     Zo gij u bekeren zult, Israel! 

spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij; en zo 

gij uw verfoeiselen van Mijn aangezicht 

zult wegdoen, zo zwerft niet om.

2 Maar zweer: Zo waarachtig als de 

HEERE leeft! in waarheid, in recht en in 

gerechtigheid; zo zullen zich de heidenen 

in Hem zegenen, en zich in Hem 

beroemen.

HANDELINGEN 11:1     De apostelen nu, en 

de broeders, die in Judea waren, hebben 

gehoord, dat ook de heidenen het Woord 

Gods aangenomen hadden.

HANDELINGEN 11:18     En als zij dit 

hoorden, waren zij tevreden, en 

verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft 

dan God ook den heidenen de bekering 

gegeven ten leven!

JEREMÍA
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HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, 

zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het 

Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven 

des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, 

ziet, wij keren ons tot de heidenen. 

47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, 

zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 

zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. 

48 Als nu de heidenen dit hoorden, 

verblijdden zij zich, en prezen het Woord 

des Heeren; en er geloofden zovelen, als er 

geordineerd waren tot het eeuwige leven.

49 En het Woord des Heeren werd door het 

gehele land uitgebreid.

HANDELINGEN 14:27     En daar gekomen 

zijnde, en de Gemeente vergaderd 

hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen 

God met hen gedaan had, en dat Hij den 

heidenen de deur des geloofs geopend had.

GALATEN 3:8     En de Schrift, te voren ziende, 

dat God de heidenen uit het geloof zou 

rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham 

het Evangelie verkondigd, zeggende: 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, Gij 

Koning der heidenen? Want het komt 

U toe; omdat toch onder alle wijzen der 

heidenen, en in hun ganse koninkrijk, 

niemand U gelijk is.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

LUKAS 12:5     Maar Ik zal u tonen, Wien gij 

vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij 

gedood heeft, ook macht heeft in de hel 

 te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke.

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt 

over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 

hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 12:15     En het zal geschieden, 

nadat Ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal 

Ik wederkeren, en Mij hunner ontfermen; 

en Ik zal hen wederbrengen, een iegelijk 

tot zijn erfenis, en een iegelijk tot zijn 

land.

JEREMÍA
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JEREMÍA 15:19     Daarom zegt de HEERE 

alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik 

u doen wederkeren; gij zult voor Mijn 

aangezicht staan; en zo gij het kostelijke 

van het snode uittrekt, zult gij als Mijn 

mond zijn; laat hen tot u wederkeren, 

maar gij zult tot hen niet wederkeren. 

20 Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot 

een koperen vasten muur; zij zullen wel 

tegen u strijden, maar u niet overmogen; 

want Ik ben met u, om u te behouden en 

om u uit te rukken, spreekt de HEERE. 

21  Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, 

en Ik zal u verlossen uit de handpalm der 

tirannen.

JEREMÍA 24:6     En Ik zal Mijn oog 

op hen stellen ten goede, en zal hen 

wederbrengen in dit land; en Ik zal hen 

bouwen, en niet afbreken; en zal hen 

planten, en niet uitrukken. 

7  En Ik zal hun een hart geven om Mij te 

kennen, dat Ik de HEERE ben; en zij 

zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun 

tot een God zijn; want zij zullen zich tot 

Mij met hun ganse hart bekeren.

JEREMÍA 29:14     En Ik zal van ulieden 

gevonden worden, spreekt de HEERE, 

en Ik zal uw gevangenis wenden, en u 

vergaderen uit al de volken, en uit al 

de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven 

heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u 

wederbrengen tot de plaats, van waar Ik 

 u gevankelijk heb doen wegvoeren.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 8:8     Want hen berispende, zegt 

Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt 

de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, 

en over het huis van Juda een nieuw 

verbond oprichten; 

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het 

huis Israëls maken zal na die dagen, 

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 

verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen niet leeren, een iegelijk zijnen 

naaste, en een iegelijk zijnen broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den groote 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, ziet, de dagen 

komen, spreekt de HEERE, dat er niet 

meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als 

de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls 

uit Egypteland heeft opgevoerd! 

15  Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, 

Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd 

uit het land van het noorden, en uit al de 

landen waarhenen Hij hen gedreven had! 

want Ik zal hen wederbrengen in hun 

land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

19  O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte, en 

mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten 

dage der benauwdheid; tot U zullen de 

heidenen komen van de einden der aarde, 

en zeggen: Immers hebben onze vaders 

leugen erfelijk bezeten, en ijdelheid, 

waarin toch niets was, dat nut deed.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere 

zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij 

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen 

voor de heidenen, en de koningen, en de 

kinderen Israëls.

HANDELINGEN 10:45     En de gelovigen, die 

uit de besnijdenis waren, zovelen als met 

Petrus gekomen waren, ontzetten zich, 

 dat de gave des Heiligen Geestes ook op 

 de heidenen uitgestort werd.

HANDELINGEN 13:47     Want alzo heeft 

ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u 

gesteld tot een licht der heidenen, opdat 

gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het 

uiterste der aarde.

GALATEN 3:14     Opdat de zegening van 

Abraham tot de heidenen komen zou in 

Christus Jezus, en opdat wij de belofte des 

Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en 

ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, 

en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 

witte klederen, en palm takken waren in 

hun handen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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, en proef de nieren; en dat, om 

een iegelijk te geven naar zijn wegen, 

 naar de vrucht zijner handelingen.

JOHANNES 2:25     En omdat Hij niet van 

node had, dat iemand getuigen zou van 

den mens; want Hij Zelf wist, wat in den 

mens was.

ROMEINEN 8:27     En Die de harten 

doorzoekt, weet, welke de mening des 

Geestes zij, dewijl Hij naar God voor 

 de heiligen bidt.

HEBREËN 4:12     Want het Woord Gods is 

levend en krachtig, en scherpsnijdender 

dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat 

door tot de verdeling der ziel, en des 

geestes, en der samenvoegselen, en des 

mergs, en is een oordeler der gedachten 

 en der overleggingen des harten.

13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor 

Hem; maar alle dingen zijn naakt en 

geopend voor de ogen Desgenen, met 

Welken wij te doen hebben.

OPENBARING 2:23     En haar kinderen zal 

Ik door den dood ombrengen; en al de 

Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, 

Die nieren en harten onderzoek. En Ik 

zal ulieden geven een iegelijk 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     En Ik zal het overblijfsel 

Mijner schapen Zelf vergaderen uit al 

de landen, waarhenen Ik ze verdreven 

heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun 

kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en 

vermenigvuldigen. 

4  En Ik zal herderen over hen verwekken, 

die ze weiden zullen; en zij zullen niet 

meer vrezen, noch verschrikt worden, 

noch gemist worden, spreekt de HEERE. 

7  Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de 

HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: 

Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die 

de kinderen Israëls uit Egypteland heeft 

opgevoerd. 

8  Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, 

Die het zaad van het huis Israëls heeft 

opgevoerd, en Die het aangebracht heeft 

uit het land van het noorden, en uit al de 

landen, waarheen Ik ze gedreven had! 

want zij zullen wonen in hun land.

JOHANNES 6:39     En dit is de wil des 

Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al 

wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit 

niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten 

uitersten dage.

40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij 

gezonden heeft, dat een iegelijk, die den 

Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, 

het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem 

opwekken ten uitersten dage.

JEREMÍA

jeremía 23jeremía 17



313

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen 

Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen 

Mij. 

28  En Ik geef hun het eeuwige leven; 

 en zij zullen niet verloren gaan in der 

eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit 

Mijn hand rukken. 

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is 

meerder dan allen; en niemand kan ze 

rukken uit de hand Mijns Vaders. 

30 Ik en de Vader zijn een.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde.

JOHANNES 18:9     Opdat het woord vervuld 

zou worden, dat Hij gezegd had: Uit 

degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 

 heb Ik niemand verloren.

1 PETRUS 1:5     Die in de kracht Gods 

bewaard wordt door het geloof tot de 

zaligheid, die bereid is, om geopenbaard 

 te worden in den laatsten 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     Ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik aan David een 

rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die 

zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig 

zijn, en recht en gerechtigheid doen op de 

aarde. 

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en 

Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam 

zijn, waarmede men Hem zal noemen: 

 De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 

MATTHÉÜS 1:1     Het boek des geslachts van 

JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, 

den zoon van Abraham.

MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn 

in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks 

zal geen einde zijn.

LUKAS 1:71     Namelijk een verlossing 

van onze vijanden, en van de hand al 

dergenen, die ons haten;

72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze 

vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig 

verbond;

JEREMÍA
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73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen 

vader, gezworen heeft, om ons te geven.

74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer 

vijanden, Hem dienen zouden zonder 

vreze.

LUKAS 19:9     En Jezus zeide tot hem: 

Heden is dezen huize zaligheid geschied, 

nademaal ook deze een zoon van 

Abraham is.

10  Want de Zoon des mensen is gekomen, 

om te zoeken en zalig te maken, dat 

verloren was.

JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zeide tot hem: Wij hebben Dien 

gevonden, van Welken Mozes in de wet 

geschreven heeft, en de profeten, namelijk 

Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen.

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem zijt gij 

in Christus Jezus, Die ons geworden is 

wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en 

heiligmaking, en verlossing;

OPENBARING 19:11     En ik zag den hemel 

geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg 

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     De profeet, die geprofeteerd 

zal hebben van vrede, als het woord van 

dien profeet komt, dan zal die profeet 

bekend worden, dat hem de HEERE in der 

waarheid gezonden heeft.

MATTHÉÜS 3:17     En ziet, een stem uit de 

hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 

Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb!

LUKAS 2:14     Ere zij God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in de mensen 

een welbehagen.

LUKAS 24:36     En als zij van deze dingen 

spraken, stond Jezus Zelf in het midden 

van hen, en zeide tot hen: Vrede zij 

ulieden!

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld 

hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd en zij niet versaagd.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord, 

dat Hij gezonden heeft den kinderen 

Israëls, verkondigende vrede door Jezus 

Christus; deze is een Heere van allen.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, indien zij niet gezonden 

worden? Gelijk geschreven is: Hoe 

liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede 

verkondigen, dergenen, die het goede 

verkondigen!

JEREMÍA
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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, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis 

van Mijn volk, Israël en Juda, wenden 

zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen 

wederbrengen in het land, dat Ik hun 

vaderen gegeven heb, en zij zullen het 

erfelijk bezitten.

JEREMÍA 30:4-8

JEREMÍA 30:9     Maar zij zullen dienen den 

HEERE, hun God, en hun koning David, 

dien Ik hun verwekken zal.

10 Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! 

spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! 

want zie, Ik zal u uit verre landen 

verlossen, en uw zaad uit het land hunner 

gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en 

stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, 

die hem verschrikke.

11  Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om 

u te verlossen; want Ik zal een voleinding 

maken met al de heidenen, waarhenen Ik 

u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen 

voleinding maken; maar Ik zal u kastijden 

met mate, en u niet gans onschuldig houden.

JEREMÍA 30:12-15

JEREMÍA 30:16     Daarom, allen, die u 

opeten, zullen opgegeten worden, en al uw 

wederpartijders, zij allen zullen gaan in 

 gevangenis; en die u beroven, zullen ter 

beroving zijn, en allen, die u plunderen, 

zal Ik ter plundering overgeven.

JEREMÍA 30:17,18

JEREMÍA 30:19     En van hen zal 

dankzegging uitgaan, en een stem der 

spelenden; en Ik zal hen vermeerderen, 

en zij zullen niet verminderd worden, en 

Ik zal hen verheerlijken, en zij zullen niet 

gering worden. 

20 En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en 

zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht 

bevestigd worden; en Ik zal bezoeking 

doen over al zijn onderdrukkers.

JEREMÍA 30:23,24

2 SAMUËL 22:51     Hij is een Toren der 

verlossingen Zijns konings, en Hij doet 

goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan 

David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid.

LUKAS 1:30     En de engel zeide tot haar: 

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij 

God gevonden.

31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een 

Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

LUKAS 1:69     En heeft een hoorn der 

zaligheid ons opgericht, in het huis van 

David, Zijn knecht;
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JOHANNES 12:15     Vrees niet, gij dochter 

Sions, zie, uw Koning komt, zittende op 

het veulen ener ezelin.

HANDELINGEN 2:30     Alzo hij dan een 

profeet was, en wist, dat God hem met ede 

gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner 

lenden, zoveel het vlees aangaat, den 

Christus verwekken zou, om Hem op zijn 

troon te zetten;

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen. 

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het 

Evangelie, om uwentwil, maar aangaande 

de verkiezing zijn zij beminden, om der 

vaderen wil; 

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond ging 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de 

heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden 

met een ijzeren roede; en Hij treedt den 

wijnpersbak van den wijn des toorns en 

der gramschap des almachtigen Gods. 

16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn 

dij dezen 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     En zijn Heerlijke zal uit hem 

zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem 

voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, 

en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij, 

die met zijn hart borg worde, om tot Mij te 

genaken? spreekt de HEERE.

22 En gij zult Mij tot een volk zijn, 

 en Ik zal u tot een God zijn.

JEREMÍA 24:7     En Ik zal hun een hart 

geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE 

ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en 

Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen 

zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.

HEBREËN 4:15     Want wij hebben geen 

hogepriester, die niet kan medelijden 

hebben met onze zwakheden, maar Die 

in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht 

geweest, doch zonder zonde.

16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan 

tot den troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid mogen verkrijgen, en 

genade vinden, om geholpen te worden 

 ter bekwamer tijd.

HEBREËN 5:4     En niemand neemt 

zichzelven die eer aan, maar die van God 

geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron.

5  Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet 

verheerlijkt, om Hogepriester te worden, 

maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt 

Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
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6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: 

Gij zijt Priester in der eeuwigheid, 

 naar de ordening van Melchizedek.

HEBREËN 7:22     Van een zoveel beter 

verbond is Jezus Borg geworden.

23  En genen zijn wel vele priesters geworden, 

omdat zij door den dood verhinderd 

werden altijd te blijven;

24  Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid 

blijft, heeft een onvergankelijk 

Priesterschap.

25  Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig 

maken degenen, die door Hem tot God 

gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen 

 te bidden.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond, 

dat Ik met het huis Israëls maken zal 

na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn 

wetten in hun verstand geven, en in hun 

harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun 

tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 

volk zijn.

OPENBARING 21:3 En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij 

zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen 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     Ter zelfder tijd, spreekt de 

HEERE, zal Ik allen geslachten Israëls tot 

een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk 

zijn. 

2  Zo zegt de HEERE: Het volk der 

overgeblevenen van het zwaard heeft 

genade gevonden in de woestijn, namelijk 

Israël, als Ik henenging om hem tot rust

 te brengen. 

3  De HEERE is mij verschenen van verre 

tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een 

eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken 

met goedertierenheid.

4  Ik zal u weder bouwen, en gij zult 

gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls! 

gij zult weder versierd zijn met uw 

trommelen, en uitgaan met den rei der 

spelenden.

5  Gij zult weder wijngaarden planten op de 

bergen van Samaria; de planters zullen 

planten, en de vrucht genieten. 

6  Want er zal een dag zijn, waarin de 

hoeders op Efraïms gebergte zullen 

roepen: Maakt ulieden op, en laat ons 

opgaan naar Sion, tot den HEERE, onzen 

God! 

7  Want zo zegt de HEERE: Roept luide over 

Jakob met vreugde, en juicht vanwege 

het hoofd der heidenen; doet het horen, 

lofzingt, en zegt: O HEERE! behoud Uw 

volk, het overblijfsel van Israël. 

8  Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land 

van het noorden, en zal hen vergaderen 

van de zijden der aarde; onder hen 
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zullen zijn blinden en lammen, 

zwangeren en barenden te zamen; met 

een grote gemeente zullen zij herwaarts 

wederkomen. 

9  Zij zullen komen met geween, en met 

smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen 

leiden aan de waterbeken, in een rechte 

weg, waarin zij zich niet zullen stoten; 

want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm 

is Mijn eerstgeborene. 

GENESIS 45:7     Doch God heeft mij voor 

uw aangezicht henen gezonden, om u een 

overblijfsel te stellen op de aarde, en om u 

bij het leven te behouden, door een grote 

verlossing.

AMOS 9:11     Te dien dage zal Ik de vervallen 

hut van David weder oprichten, en Ik zal 

haar reten vertuinen, en wat aan haar is 

afgebroken, weder oprichten, en zal ze 

bouwen, als in de dagen van ouds;

HANDELINGEN 15:16     Na dezen zal Ik 

wederkeren, en weder opbouwen de 

tabernakel van David, die vervallen is, 

en hetgeen daarvan verbroken is, weder 

opbouwen, en Ik zal denzelven weder 

oprichten.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over 

Israël: Al ware het getal der kinderen 

Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het 

overblijfsel behouden worden.

ROMEINEN 11:5     Alzo is er dan ook in 

dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade.

ÉFEZE 2:20     Gebouwd op het fondament 

der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste Hoeksteen; 

21  Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere; 

22  Op Welken ook gij mede gebouwd wordt 

tot een woonstede Gods in den Geest.

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;

OPENBARING 5:10     En Gij hebt ons onzen 

God gemaakt tot koningen en priesteren; 

en wij zullen als koningen heersen op de 

aarde.

OPENBARING 21:10     En hij voerde mij weg 

in den geest op een groten en hogen berg, 

en hij toonde mij de grote stad, het heilige 

Jeruzalem, nederdalende uit den hemel 

van God.

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 klage, een 

zeer bitter geween; Rachel weent over haar 

kinderen; zij weigert zich te laten troosten 

over haar kinderen, omdat zij niet zijn.
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GENESIS 35:16     En zij reisden van Beth-el; 

en er was nog een kleine streek lands om 

tot Efrath te komen; en Rachel baarde, en 

zij had het hard in haar baren.

17  En het geschiedde, als zij het hard had in 

haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot 

haar: Vrees niet; want dezen zoon zult gij 

ook hebben!

18  En het geschiedde, als haar ziel uitging 

(want zij stierf), dat zij zijn naam noemde 

Ben-oni; maar zijn vader noemde hem 

Benjamin.

19  Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven 

aan den weg naar Efrath, hetwelk is 

Bethlehem.

20 En Jakob richtte een gedenkteken op 

boven haar graf, dit is het gedenkteken 

 van Rachels graf tot op dezen dag.

MATTHÉÜS 2:16     Als Herodes zag, dat hij 

van de wijzen bedrogen was, toen werd 

hij zeer toornig, en enigen afgezonden 

hebbende, heeft omgebracht al de 

kinderen, die binnen Bethlehem, en in al 

deszelfs landpalen waren, van twee jaren 

oud en daaronder, naar den tijd, dien hij 

van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.

17  Toen is vervuld geworden, hetgeen 

gesproken is door den profeet Jeremía, 

zeggende:

18  Een stem is in Rama gehoord, geklag, 

geween en veel gekerm; Rachel beweende 

haar kinderen, en wilde niet vertroost 

wezen, omdat zij niet zijn!

C01 De komst van de Messias voorzegd.

JEREMÍA 31:22     Hoe lang zult gij u 

onttrekken, gij afkerige dochter? 

 Want de HEERE heeft wat nieuws op de 

aarde geschapen: de vrouw zal den man 

omvangen.

MATTHÉÜS 1:18     De geboorte van Jezus 

Christus was nu aldus; want als Maria, 

Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, 

eer zij samengekomen waren, werd zij 

zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

19  Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig 

was, en haar niet wilde openbaarlijk 

te schande maken, was van wil haar 

heimelijk te verlaten.

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, 

ziet, de engel des Heeren verscheen hem 

in den droom, zeggende: Jozef, gij zone 

Davids! wees niet bevreesd Maria, uw 

vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in 

haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen 

Geest;

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 

naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 

zalig maken van hun zonden.

GALATEN 4:4     Maar wanneer de volheid 

des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon 

uitgezonden, geworden uit een vrouw, 

geworden 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     Ziet, de dagen komen, 

spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van 

Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal maken;

32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun 

hand aangreep, om hen uit Egypteland uit 

te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 

hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, 

spreekt de HEERE;

33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die 

dagen met het huis van Israël maken zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 

binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn 

naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 

zeggende: Kent den HEERE! want zij 

zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 

af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; 

want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, 

en hunner zonden niet meer gedenken.

MATTHÉÜS 26:27     En Hij nam den 

drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun 

dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; 

28  Want dat is Mijn bloed, het bloed des 

Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 

vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 

29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal 

drinken van de vrucht des wijnstoks tot 

op dien dag, wanneer Ik met u dezelve 

nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns 

Vaders.

JOHANNES 1:15      Johannes getuigt van 

Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze 

was het, van Welken ik zeide: Die na mij 

komt, is voor mij geworden, want Hij was 

eer dan ik. 

16  En uit Zijn volheid hebben wij allen 

ontvangen, ook genade voor genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid is door Jezus 

Christus geworden.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen van God 

geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van 

den Vader gehoord en geleerd heeft, die 

komt tot Mij.

2 KORINTHE 3:2     Gijlieden zijt onze brief, 

geschreven in onze harten, bekend en 

gelezen van alle mensen;

3  Als die openbaar zijt geworden, dat gij 

een brief van Christus zijt, en door onzen 

dienst bereid, die geschreven is niet met 

inkt, maar door den Geest des levenden 

Gods, niet in stenen tafelen, maar in 

vlezen tafelen des harten.

4  En zodanig een vertrouwen hebben wij 

door Christus bij God.

5  Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn 

iets te denken, als uit onszelven; maar 

onze bekwaamheid is uit God; 

6  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om 

te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, 

niet der letter, maar des Geestes; want de 

letter doodt, maar de Geest maakt levend.

GALATEN 3:17     En dit zeg ik: Het verbond, 

dat te voren van God bevestigd is op 

Christus, wordt door de wet, die na 

vierhonderd en dertig jaren gekomen is, 
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niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis 

te niet te doen.

HEBREËN 8:6     En nu heeft Hij zoveel 

uitnemender bediening gekregen, als Hij 

ook eens beteren verbonds Middelaar is, 

hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

7  Want indien dat eerste verbond 

onberispelijk geweest ware, zo zou voor het 

tweede geen plaats gezocht zijn geweest.

8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: 

Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, 

en Ik zal over het huis Israëls, en over 

het huis van Juda een nieuw verbond 

oprichten;

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere.

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het 

huis Israëls maken zal na die dagen, 

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 

verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen.

12 Want Ik zal hun ongerechtigheden 

genadig zijn, en hun zonden en hun 

overtredingen zal Ik geenszins meer 

gedenken.

13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft 

Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud 

gemaakt is en verouderd, is nabij de 

verdwijning.

1 JOHANNES 2:27     En de zalving, die 

gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft 

in u, en gij hebt niet van node, dat iemand 

u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert 

van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, 

en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd 

heeft, zo zult gij 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     Ziet, Ik zal hen vergaderen 

uit al de landen, waarhenen Ik hen 

zal verdreven hebben in Mijn toorn, 

en in Mijn grimmigheid, en in grote 

verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze 

plaats wederbrengen, en zal hen zeker 

doen wonen.

38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, 

 en Ik zal hun tot een God zijn.

39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg 

geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun 

ten goede, mitsgaders hun kinderen na 

hen.

40 En Ik zal een eeuwig verbond met hen 

maken, dat Ik van achter hen niet zal 

afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal 

Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet 

van Mij afwijken.

41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik 

hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in 

dat land planten, met Mijn ganse hart en 

met Mijn ganse ziel.
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EZECHIËL 11:19     En Ik zal hun enerlei 

hart geven, en zal een nieuwen geest in 

het binnenste van u geven; en Ik zal het 

stenen hart uit hun vlees wegnemen, 

 en zal hun een vlesen hart geven;

20 Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, 

en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal 

hun tot een God zijn.

LUKAS 1:72     Opdat Hij barmhartigheid 

deed aan onze vaderen, en gedachtig ware 

aan Zijn heilig verbond; 

73  En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen 

vader, gezworen heeft, om ons te geven. 

74  Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer 

vijanden, Hem dienen zouden zonder 

vreze. 

75  In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, 

al de dagen onzes levens.

JOHANNES 17:21     Opdat zij allen een zijn, 

gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in 

U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de 

wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

HANDELINGEN 4:32     En de menigte van 

degenen, die geloofden, was een hart en 

een ziel; en niemand zeide, dat iets van 

hetgeen hij had, zijn eigen ware, 

 maar alle dingen waren hun gemeen.

HEBREËN 7:22     Van een zoveel beter 

verbond is Jezus Borg geworden.

1 JOHANNES 3:8     Die de zonde doet, is uit 

den duivel; want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, opdat Hij de werken des 

duivels verbreken zou.

9  Een iegelijk, die uit God geboren is, die 

doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in 

hem; en hij kan niet zondigen, want hij is 

uit God geboren.

10 Hierin zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, 

die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet 

uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,

1 JOHANNES 5:18     Wij weten, dat een 

iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; 

maar die uit God geboren is, bewaart 

zichzelven, en de boze vat hem niet.

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 zal haar de gezond-

heid en de genezing doen rijzen, en zal 

henlieden genezen, en zal hun openbaren 

overvloed van vrede en waarheid.

7  En Ik zal de gevangenis van Juda en de 

gevangenis van Israël wenden, en zal ze 

bouwen als in het eerste.

8  En Ik zal hen reinigen van al hun 

ongerechtigheid, met dewelke zij tegen 

Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven 

al hun ongerechtigheden, met dewelke zij 

tegen Mij gezondigd en met dewelke zij 

tegen Mij overtreden hebben.

9  En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, 

tot een roem, en tot een sieraad bij alle 

heidenen der aarde; die al het goede zullen 

horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen 
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en beroerd zijn over al het goede, en over 

al den vrede, dien Ik hun beschikke.

JEREMÍA 33:10-13

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, 

dezelve dopende in den Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 

lerende hen onderhouden alles, wat Ik u 

geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot 

de voleinding der wereld. Amen.

LUKAS 4:18     De Geest des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; 

om te prediken het aangename jaar des 

Heeren.

20 En als Hij het boek toegedaan en den 

dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; 

en de ogen van allen in de synagoge waren 

op Hem geslagen.

21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren vervuld.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

is door Jezus Christus geworden.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond, dat 

Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven, en in hun harten zal Ik 

die inschrijven; en Ik zal hun tot een God 

zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

11  En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen. 

12  Want Ik zal hun ongerechtigheden 

genadig zijn, en hun zonden en hun 

overtredingen zal Ik geenszins meer 

gedenken.

1 PETRUS 2:24     Die Zelf onze zonden in 

Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; 

opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, 

der gerechtigheid leven zouden; door 

Wiens striemen gij genezen zijt.

1 JOHANNES 1:7     Maar indien wij in het 

licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo 

hebben wij gemeenschap met elkander, en 

het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. 

8  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 

hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de 

waarheid is in ons niet. 

9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is 

getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 

zonden vergeve, en ons reinige van alle 

ongerechtigheid.

OPENBARING 1:5     En van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden, en de Overste 

der 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     Ziet, de dagen komen, spreekt 

de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken 

zal, dat Ik tot het huis van Israël en over het 

huis van Juda gesproken heb.

15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een 

SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; 

en Hij zal recht en gerechtigheid doen op 

aarde.

16 In die dagen zal Juda verlost worden, 

en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, 

die haar roepen zal: De HEERE, onze 

GERECHTIGHEID.

17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal 

 niet worden afgesneden een Man, Die op 

 den troon van het huis Israëls zitte.

18 Ook zal den Levietischen priesteren, 

van voor Mijn aangezicht, niet worden 

afgesneden een Man, Die brandoffer 

offere, en spijsoffer aansteke, en 

slachtoffer bereide al de dagen.

22 Gelijk het heir des hemels niet geteld, en 

het zand der zee niet gemeten kan worden, 

alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van 

Mijn knecht David, en de Levieten, 

 die Mij dienen.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

HEBREËN 7:17     Want Hij getuigt: Gij 

zijt Priester in der eeuwigheid naar de 

ordening van Melchizedek.

18 Want de vernietiging van het voorgaande 

gebod geschiedt om deszelfs zwakheids 

 en onprofijtelijkheids wil;

19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, 

maar de aanleiding van een betere hoop, 

door welke wij tot God genaken.

20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering 

is geschied, (want genen zijn wel zonder 

eedzwering priesters geworden;

21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, 

Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 

gezworen, en het zal Hem niet berouwen: 

Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de 

ordening van Melchizedek).

22 Van een zoveel beter verbond is Jezus 

Borg geworden.

1 PETRUS 2:5     Zo wordt gij ook zelven, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterdom, om 

geestelijke offeranden op te offeren, die 

Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

OPENBARING 1:4     Johannes aan de zeven 

Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u 

en vrede van Hem, Die is, en Die was, en 

Die komen zal; 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 Overste der 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 Gode en Zijn Vader; Hem, zeg 

ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:10     En Gij hebt ons onzen 

God gemaakt tot koningen en priesteren; 

en wij zullen als koningen heersen op 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 dezelve dagen en ter 

zelver tijd, spreekt de HEERE, zullen 

de kinderen Israëls komen, zij en de 

kinderen van Juda te zamen; wandelende 

en wenende zullen zij henengaan, en den 

HEERE, hun God, zoeken. 

5  Zij zullen naar Sion vragen; op den 

weg herwaarts zullen hun aangezichten 

zijn; zij zullen komen en den HEERE 

toegevoegd worden, met een eeuwig 

verbond, dat niet zal worden vergeten. 

6  Mijn volk waren verloren schapen, hun 

herders hadden hen verleid, zij hadden 

hen gevoerd naar de bergen, zij gingen 

van berg tot heuvel, zij vergaten hun 

legering. 

7  Allen, die hen vonden, aten hen op, en 

hun wederpartijders zeiden: Wij zullen 

geen schuld hebben; daarom dat zij 

gezondigd hebben tegen den HEERE, in 

de woning der gerechtigheid, ja, tegen den 

HEERE, de Verwachting hunner vaderen.

19 En Ik zal Israël weder tot zijn woning 

brengen, en hij zal weiden op den Karmel 

en op den Basan; en zijn ziel zal op het 

gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd 

worden. 

20 In die dagen en te dier tijd, spreekt de 

HEERE, zal Israëls ongerechtigheid 

gezocht worden, maar zij zal er niet zijn, 

en de zonden van Juda, maar zullen 

niet gevonden worden; want Ik zal ze 

dengenen vergeven, die Ik zal doen 

overblijven.

JESAJA 44:22     Ik delg uw overtredingen uit 

als een nevel, en uw zonden als een wolk; 

keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

MICHA 7:19     Hij zal Zich onzer weder 

ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden 

dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de 

diepten der zee werpen.

HANDELINGEN 3:19     Betert u dan, en 

bekeert u, opdat uw zonden mogen 

uitgewist worden; wanneer de tijden der 

verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren,

HANDELINGEN 3:26     God, opgewekt 

hebbende Zijn Kind Jezus, heeft 

Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij 

ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een 

iegelijk van u afkere van uw boosheden.
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ROMEINEN 8:33     Wie zal beschuldiging 

inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? 

God is het, Die rechtvaardig maakt. 

34  Wie is het, die verdoemt? Christus is het, 

Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 

opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods 

is, Die ook voor ons bidt.

ROMEINEN 11:16     En indien de 

eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg 

heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn 

ook de takken heilig.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 10:16     Want nadat Hij te voren 

gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik 

met hen maken zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun 

harten, en Ik zal die inschrijven in hun 

verstanden;

17  En hun zonden en hun ongerechtigheden 

zal Ik geenszins meer gedenken. 

18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is 

geen offerande meer voor de zonde.

Zie: #2; #3.
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B23 De genade van God en de Messias.

KLAAGLIEDEREN 3:25     Teth. De HEERE is 

goed dengenen, die Hem verwachten, der 

ziele, die Hem zoekt.

26 Teth. Het is goed, dat men hope, en stille 

zij op het heil des HEEREN.

JESAJA 25:9     En men zal te dien dage 

zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij 

hebben Hem verwacht, en Hij zal ons 

zalig maken. Deze is de HEERE, wij 

hebben Hem verwacht, wij zullen ons 

verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

LUKAS 2:38     En deze, te dierzelfder ure 

daarbij komende, heeft insgelijks den 

Heere beleden, en sprak van Hem tot 

allen, die de verlossing in Jeruzalem 

verwachtten.

1 THESSALONICENSEN 1:10     En Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, 

Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 

namelijk Jezus, Die ons verlost van den 

toekomenden toorn.

HEBREËN 9:28     Alzo ook Christus, 

eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden 

weg te nemen, zal ten anderen male 

zonder zonde gezien worden van degenen, 

die Hem verwachten tot zaligheid.

HEBREËN 10:37     Want: Nog een zeer 

weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal 

komen, en niet vertoeven. 

1 PETRUS 1:13     Daarom opschortende 

de lenden uws verstands, en nuchteren 

zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, 

die u toegebracht 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     Jod. Hij geve zijn 

wang dien, die hem slaat, hij worde zat 

van smaad.

JESAJA 50:6     Ik geef Mijn rug dengenen, 

die Mij slaan, en Mijn wangen 

dengenen, die Mij het haar uitplukken; 

Mijn aangezicht verberg Ik niet voor 

smaadheden en speeksel.

MICHA 4:14     Nu, rot u met benden, gij 

dochter der bende, hij zal een belegering 

tegen ons stellen; zij zullen den rechter 

Israëls met de roede op het kinnebakken 

slaan.

MATTHÉÜS 26:67     Toen spogen zij in Zijn 

aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.

KLAAGLIEDEREN
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B03 De Messias is de Zoon des mensen.

EZECHIËL 1:26     En boven het uitspansel, 

hetwelk was boven hun hoofden, was de 

gelijkenis eens troons, als de gedaante van 

een saffiersteen; en op de gelijkenis des 

troons was de gelijkenis als de gedaante 

eens mensen, daarboven op zijnde.

DANIËL 7:13     Verder zag ik in de 

nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de 

wolken des hemels, als eens mensen zoon, 

en Hij kwam tot den Oude van dagen, 

 en zij deden Hem voor Denzelven naderen.

14  En Hem werd gegeven heerschappij, 

en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle 

volken, natien en tongen eren zouden; 

Zijn heerschappij is een eeuwige 

heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn 

Koninkrijk zal niet verdorven worden.

HEBREËN 1:8     Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw 

troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter 

Uws koninkrijks is een rechte schepter.

HEBREËN 8:1     De hoofdsom nu der dingen, 

waarvan wij spreken, is, dat wij hebben 

zodanigen Hogepriester, Die gezeten is 

aan de rechter hand van den troon der 

Majesteit in de hemelen:

OPENBARING 5:13     En alle schepsel, dat 

in den hemel is, en op de aarde, en onder 

de aarde, en die in de zee zijn, en alles, 

wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, 

Die op den troon zit, en het Lam, zij de 

dankzegging, en de eer, en 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     Daarom zeg: Alzo zegt 

de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden 

vergaderen uit de volken, en Ik zal u 

verzamelen uit de landen, waarin gij 

verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israëls 

geven. 

18  En zij zullen daarhenen komen, en 

al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs 

gruwelen van daar wegdoen. 

19  En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal 

een nieuwen geest in het binnenste van 

u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun 

vlees wegnemen, en zal hun een vlesen 

hart geven; 

20 Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, 

en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal 

hun tot een God zijn.

EZECHIËL 36:25     Dan zal Ik rein water op 

u sprengen, en gij zult rein worden; van al 

uw onreinigheden en van al uw drekgoden 

zal Ik u reinigen. 

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal 

een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 

27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij 

in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen.

EZECHIËL
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MATTHÉÜS 3:11     Ik doop u wel met water 

tot bekering; maar Die na mij komt, is 

sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet 

waardig ben Hem na te dragen; Die zal 

u met den Heiligen Geest en met vuur 

dopen.

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en 

zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

u: Tenzij dat iemand wederom geboren 

worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet 

zien.

HANDELINGEN 2:38     En Petrus zeide tot 

hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde 

gedoopt in den Naam van Jezus Christus, 

tot vergeving der zonden; en gij zult de 

gave des Heiligen Geestes ontvangen.

TITUS 3:5     Heeft Hij ons zalig gemaakt, 

niet uit de werken der rechtvaardigheid, 

die wij gedaan hadden, maar naar 

Zijn barmhartigheid, door het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes;

1 PETRUS 1:3     Geloofd zij de God en Vader 

van onzen Heere Jezus Christus, Die 

naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft 

wedergeboren, 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     Evenwel zal Ik gedachtig 

wezen aan Mijn verbond met u, in de 

dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een 

eeuwig verbond oprichten. 

61 Dan zult gij uwer wegen gedenken en 

beschaamd zijn, als gij uw zusteren, die 

groter zijn dan gij, met degenen, die 

kleiner zijn dan gij, aannemen zult; want 

Ik zal u dezelve geven tot dochteren, maar 

niet uit uw verbond. 

62 Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, 

en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben; 

63  Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, 

en niet meer uw mond opent vanwege uw 

schande, wanneer Ik voor u verzoening 

doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, 

spreekt de Heere HEERE.

MATTHÉÜS 26:28     Want dat is Mijn 

bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, 

hetwelk voor velen vergoten wordt, tot 

vergeving der zonden.

HEBREËN 8:6     En nu heeft Hij zoveel 

uitnemender bediening gekregen, als Hij 

ook eens beteren verbonds Middelaar is, 

hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 

7  Want indien dat eerste verbond 

onberispelijk geweest ware, zo zou voor het 

tweede geen plaats gezocht zijn geweest. 

8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: 

Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, 

en Ik zal over het huis Israëls, en over 

het huis van Juda een nieuw verbond 

oprichten; 

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

EZECHIËL

ezechiël 16ezechiël 11



330

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het 

huis Israëls maken zal na die dagen, 

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 

verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen. 

12  Want Ik zal hun ongerechtigheden 

genadig zijn, en hun zonden en hun 

overtredingen zal Ik geenszins meer 

gedenken. 

13  Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft 

Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud 

gemaakt is en verouderd, is nabij de 

verdwijning. 

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     Alzo zegt de Heere 

HEERE: Ik zal ook van den oppersten tak 

des hogen ceders nemen, dat Ik zetten zal; 

van het opperste zijner jonge takjes zal Ik 

een tederen afplukken, denwelken Ik op 

een hogen en verhevenen berg planten zal;

23  Op den berg der hoogte van Israël 

zal Ik hem planten; en hij zal takken 

voortbrengen, en vrucht dragen, en hij zal 

tot een heerlijken ceder worden, dat onder 

hem wonen zal alle gevogelte van allerlei 

vleugel; in de schaduw zijner takken 

zullen zij wonen.

24 Zo zullen alle bomen des velds weten, dat 

Ik, de HEERE, den hogen boom vernederd 

heb, den nederigen boom verheven heb, 

den groenen boom verdroogd, en den 

drogen boom bloeiende gemaakt heb; Ik, 

de HEERE, heb het gesproken, en zal het 

doen.

MATTHÉÜS 7:17     Alzo een ieder goede 

boom brengt voort goede vruchten, en een 

kwade boom brengt voort kwade vruchten.

18  Een goede boom kan geen kwade vruchten 

voortbrengen, noch een kwade boom 

goede vruchten voortbrengen.

19  Een ieder boom, die geen goede vrucht 

voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het 

vuur geworpen.

20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten 

kennen.

JOHANNES 12:24     Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde 

niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; 

maar indien het sterft, zo brengt het veel 

vrucht voort.

JOHANNES 15:4     Blijft in Mij, en Ik in 

u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan 

dragen van zichzelve, zo zij niet in den 

wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in 

Mij niet blijft.

5  Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die 

in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht; want zonder Mij kunt gij niets 

doen.

6  Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten 

geworpen, gelijkerwijs de rank, en is 
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verdord; en men vergadert dezelve, en 

men werpt ze in het vuur, en zij worden 

verbrand.

7  Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in 

u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, 

en het zal u geschieden.

8  Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat 

gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn 

discipelen zijn.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen 

naam is;

10  Opdat in den Naam van Jezus zich zou 

buigen alle knie dergenen, die in den 

hemel, en die op de aarde, en die onder 

 de aarde zijn.

11  En alle tong zou belijden, dat Jezus 

Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 

Gods des Vaders.

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     Want Ik zal u uit de 

volken voeren, en u vergaderen uit de 

landen, waarin gij verstrooid zijt, door een 

sterke hand, en door een uitgestrekten 

arm, en door een uitgegoten grimmigheid. 

35 Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn 

der volken, en Ik zal met u aldaar rechten, 

aangezicht aan aangezicht; 

EZECHIËL 20:36-39

EZECHIËL 20:40     Want op Mijn heiligen 

berg, op den hogen berg Israëls, spreekt 

de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse 

huis Israëls in het land dienen, zij allen; 

daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, 

en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de 

eerstelingen uwer heffingen met al uw 

geheiligde dingen.

41  Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen 

om den liefelijken reuk, wanneer Ik u 

van de volken uitvoeren, en u vergaderen 

zal uit de landen, in dewelke gij zult 

verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd 

worden voor de ogen der heidenen.

42 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, 

als Ik u in het landschap Israëls gebracht 

zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn 

hand opgeheven heb, om hetzelve uw 

vaderen te geven.

EZECHIËL 20:43-44

ROMEINEN 9:6      Doch ik zeg dit niet, alsof 

het woord Gods ware uitgevallen; want die 

zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

7  Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn 

zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het 

zaad genoemd worden.

8  Dat is, niet de kinderen des vleses, die 

zijn kinderen Gods; maar de kinderen der 

beloftenis worden voor het zaad gerekend.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft noch besnijdenis enige kracht, noch 

voorhuid, maar een nieuw schepsel.

EZECHIËL
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16 En zovelen als er naar dezen regel zullen 

wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 

barmhartigheid, en over het Israël Gods.

ÉFEZE 1:5     Die ons te voren verordineerd 

heeft tot aanneming tot kinderen, door 

Jezus Christus, in Zichzelven, naar het 

welbehagen van Zijn wil.

6  Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, 

door welke Hij ons begenadigd heeft

 in den Geliefde;

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Ezechiël 28:24-26.

G03 De verhoging van de Messias voorzegd. 

EZECHIËL 21:26     Alzo zegt de Heere 

HEERE: Doe dien hoed weg, en hef dien 

kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; 

Ik zal verhogen dien, die nederig is, en 

vernederen dien, die hoog is.

27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, 

omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, 

totdat hij kome, die daartoe recht heeft, 

 en dien Ik geven zal.

HEBREËN 2:7     Gij hebt hem een weinig 

minder gemaakt dan de engelen; 

met heerlijkheid en eer hebt Gij hem 

gekroond, en Gij hebt hem gesteld over 

 de werken Uwer handen;

8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten 

onderworpen. Want daarin, dat Hij hem 

alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij 

niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen 

zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle 

dingen onderworpen zijn;

9  Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en 

eer gekroond, Die een weinig minder dan 

de engelen geworden was, vanwege het 

lijden des doods, opdat Hij door de genade 

Gods voor allen den dood smaken zou.

OPENBARING 4:4     En rondom den 

 troon waren vier en twintig tronen; 

 en op de tronen zag ik de vier en twintig 

ouderlingen zittende, bekleed met witte 

klederen, en zij hadden gouden kronen 

 op hun hoofden.

OPENBARING 4:10     Zo vielen de vier en 

twintig ouderlingen voor Hem, Die op den 

troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in 

alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen 

voor den troon, zeggende:

11  Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de 

heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want 

Gij hebt alle dingen geschapen, en door 

Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

E15 De Messias brengt de blijde boodschap.

D02 Het profetisch ambt van de Messias.

EZECHIËL 33:32     En ziet, gij zijt hun als een 

lied der minnen, als een, die schoon van 

stem is, of die wel speelt; daarom horen zij 

uw woorden, maar zij doen ze niet.

33 Maar als dat komt (zie, het zal komen!) dan 

zullen zij weten, dat er een profeet in het 

    midden van hen geweest is.

MATTHÉÜS 21:46     En zoekende Hem te 

vangen, vreesden zij de scharen, dewijl 

deze Hem hielden voor een profeet.

EZECHIËL
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LUKAS 7:16     En vreze beving hen allen, 

en zij verheerlijkten God, zeggende: Een 

groot Profeet is onder ons opgestaan, 

 en God heeft Zijn volk bezocht.

LUKAS 7:31     En de Heere zeide: Bij wien 

zal Ik dan de mensen van dit geslacht 

vergelijken, en wien zijn zij gelijk?

32 Zij zijn gelijk aan de kinderen, die op de 

markt zitten, en elkander toeroepen, en 

zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, 

en gij hebt niet gedanst; wij hebben u 

klaagliederen gezongen, en gij hebt niet 

geweend.

33 Want Johannes de Doper is gekomen, noch 

brood etende, noch wijn drinkende; en gij 

zegt: Hij heeft den duivel.

34 De Zoon des mensen is gekomen, etende 

en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een 

Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, 

 een Vriend van tollenaren en zondaren.

35 Doch de wijsheid is gerechtvaardigd 

geworden van al haar kinderen.

JOHANNES 6:14     De mensen dan, gezien 

hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, 

zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in 

de wereld komen zou.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal. 

23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die 

dezen Profeet niet zal gehoord hebben, 

uitgeroeid zal worden uit den volke.

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: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn 

schapen vragen, en zal ze opzoeken. 

12  Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten 

dage als hij in het midden zijner verspreide 

schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen 

opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de 

plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, 

 ten dage der wolke en der donkerheid. 

13  En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal 

ze vergaderen uit de landen, en brengen 

ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de 

bergen Israëls, bij de stromen en in alle 

bewoonbare plaatsen des lands. 

14  Op een goede weide zal Ik ze weiden, 

 en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi 

zijn; aldaar zullen zij nederliggen in een 

goede kooi, en zullen weiden in een vette 

weide, op de bergen Israëls. 

15 Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze 

legeren, spreekt de Heere HEERE.

22 Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat 

zij niet meer tot een roof zullen zijn; en Ik 

zal richten tussen klein vee en klein vee.

23 En Ik zal een enigen Herder over hen 

verwekken, en Hij zal hen weiden, 

namelijk Mijn knecht David; die zal ze 

weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.

24  En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; 

en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het 

midden van hen, Ik, de HEERE, heb het 

gesproken.

EZECHIËL 34:25-31

EZECHIËL
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EZECHIËL 20:41     Ik zal een welgevallen 

aan ulieden nemen om den liefelijken 

reuk, wanneer Ik u van de volken 

uitvoeren, en u vergaderen zal uit de 

landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, 

en Ik zal in u geheiligd worden voor de 

ogen der heidenen.

EZECHIËL 28:25     Alzo zegt de Heere 

HEERE: Als Ik het huis Israëls zal 

vergaderd hebben uit de volken, onder 

dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder 

hen voor de ogen der heidenen zal 

geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land 

wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob 

gegeven heb. 

26 En zij zullen daarin zeker wonen, en 

huizen bouwen, en wijngaarden planten; 

ja, zij zullen zeker wonen; als Ik gerichten 

zal hebben geoefend tegen allen, die 

henlieden beroofd hebben, van degenen, 

die rondom hen zijn; en zij zullen weten 

dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben.

EZECHIËL 30:3     Want de dag is nabij, ja, 

de dag des HEEREN is nabij, een wolkige 

dag, het zal der heidenen tijd zijn.

LUKAS 15:4     Wat mens onder u, hebbende 

honderd schapen; en een van die 

verliezende, verlaat niet de negen en 

negentig in de woestijn, en gaat naar 

 het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? 

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij 

 het op zijn schouders, verblijd zijnde. 

6 En te huis komende, roept hij de 

vrienden en de geburen samen, zeggende 

tot hen: Weest blijde met mij; want ik 

heb mijn schaap gevonden, dat verloren 

was.

JOHANNES 10:9     Ik ben de Deur; indien 

iemand door Mij ingaat, die zal behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan, 

 en weide vinden.

10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, 

 en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, 

opdat zij het leven hebben, en overvloed 

hebben.

11  Ik ben de goede Herder; de goede herder 

stelt zijn leven voor de schapen.

12 Maar de huurling, en die geen herder is, 

wien de schapen niet eigen zijn, ziet den 

wolf komen, en verlaat de schapen, en 

vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit 

 de schapen.

13 En de huurling vliedt, overmits hij een 

huurling is, en heeft geen zorg voor de 

schapen.

14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de 

Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

15  Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik 

ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor 

de schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die van dezen 

stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; 

en zij zullen Mijn stem horen; en het zal 

worden een kudde, en een Herder.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan het 

middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus 

tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, 

hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot 

Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. 

Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.

HEBREËN 13:20     De God nu des vredes, 

Die den grote Herder der schapen, door 

het bloed des eeuwigen testaments, uit de 

doden heeft wedergebracht, namelijk onze 

Heere Jezus Christus,

EZECHIËL
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21 Die volmake u in alle goed werk, opdat 

gij Zijn wil moogt doen; werkende in 

u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, 

door Jezus Christus; Denwelken zij de 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 PETRUS 2:25     Want gij waart als dwalende 

schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den 

Herder en Opziener uwer zielen.

1 PETRUS 5:4     En als de overste Herder 

verschenen zal zijn, zo zult gij de 

onverwelkelijke kroon der heerlijkheid 

behalen.

OPENBARING 7:16     Zij zullen niet meer 

hongeren, en zullen niet meer dorsten, 

 en de zon zal op hen niet vallen, noch 

enige hitte.

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.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen 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     Maar gij, o bergen Israëls! 

gij zult weder uw takken geven, en uw 

vrucht voor Mijn volk Israël dragen, want 

zij naderen te komen.

EZECHIËL 36:9-14

EZECHIËL 36:15 En Ik zal maken, dat men 

den schimp der heidenen niet meer over u 

hore, en gij zult den smaad der natien niet 

meer dragen; en gij zult uw volken niet meer 

doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.

EZECHIËL 36:24     Want Ik zal u uit de 

heidenen halen, en zal u uit al de landen 

vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.

25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij 

zult rein worden; van al uw onreinigheden 

en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal 

een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

27 En Ik zal Mijn Geest geven in het 

binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij 

in Mijn inzettingen zult wandelen, en 

Mijn rechten zult bewaren en doen.

28  En gij zult wonen in het land, dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot 

een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

EZECHIËL 36:29- 30

EZECHIËL 36:31    Dan zult gij gedenken 

aan uw boze wegen en uw handelingen, 

die niet goed waren; en gij zult een 

walging van u zelf hebben over uw 

ongerechtigheden en over uw gruwelen.

EZECHIËL 36:32- 38

EZECHIËL
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EZECHIËL 11:19     En Ik zal hun enerlei 

hart geven, en zal een nieuwen geest in 

het binnenste van u geven; en Ik zal het 

stenen hart uit hun vlees wegnemen, 

 en zal hun een vlesen hart geven;

ROMEINEN 6:21     Wat vrucht dan hadt gij toen 

van die dingen, waarover gij u nu schaamt? 

Want het einde derzelve is de dood.  

22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, 

en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt 

gij uw vrucht tot heiligmaking, en het 

einde het eeuwige leven. 

ROMEINEN 8:14     Want zovelen als er door 

den Geest Gods geleid worden, die zijn 

kinderen Gods

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest 

der dienstbaarheid wederom tot vreze; 

maar gij hebt ontvangen den Geest der 

aanneming tot kinderen, door Welken 

 wij roepen: Abba, Vader! 

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, 

 dat wij kinderen Gods zijn.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, broeders, 

dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat 

gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding 

voor een deel over Israël gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

2 KORINTHE 3:7     En indien de bediening 

des doods in letteren bestaande, en in stenen 

ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat 

de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes 

niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid 

zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. 

8 Hoe zal niet veel meer de bediening des 

Geestes in heerlijkheid zijn?

2 KORINTHE 5:17     Zo dan, indien iemand 

in Christus is, die is een nieuw schepsel; 

het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles 

nieuw geworden.

GALATEN 5:22     Maar de vrucht des Geestes 

is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, zacht-

moedigheid, matigheid.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft noch besnijdenis enige kracht, noch 

voorhuid, maar een nieuw schepsel.

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.

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     En Hij zeide tot mij: 

Profeteer tot den geest; profeteer, 

mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt 

de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van 

de vier winden, en blaas in deze gedoden, 

opdat zij levend worden.

10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij 

bevolen had. Toen kwam de geest in hen, 

en zij werden levend en stonden op hun 

EZECHIËL
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voeten, een gans zeer groot heir.

11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze 

beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij 

zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze 

verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt 

de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven 

openen, en zal ulieden uit uw graven doen 

opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen 

in het land Israëls.

13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, 

als Ik uw graven zal hebben geopend, en 

als Ik u uit uw graven zal hebben doen 

opkomen, o Mijn volk!

14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult 

leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij 

zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken 

en gedaan heb, spreekt de HEERE.

JESAJA 66:14     En gij zult het zien, en uw hart zal 

vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als 

het tedere gras; dan zal de hand des HEEREN 

bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal 

Zijn vijanden gram worden.

EZECHIËL 28:25     Alzo zegt de Heere 

HEERE: Als Ik het huis Israels zal 

vergaderd hebben uit de volken, onder 

dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen 

voor de ogen der heidenen zal geheiligd 

zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat 

Ik aan Mijn knecht, aan Jakob gegeven heb.

 

HOSEA 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend 

maken; op den derden dag zal Hij ons 

doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn 

aangezicht leven.

AMOS 9:14     En Ik zal de gevangenis van 

Mijn volk Israel wenden, en zij zullen de 

verwoeste steden herbouwen en bewonen, 

en wijngaarden planten, en derzelver wijn 

drinken; en zij zullen hoven maken, en 

derzelver vrucht eten.

 15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij 

zullen niet meer worden uitgerukt uit hun 

land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de 

HEERE, uw God.

ROMEINEN 8:11     En indien de Geest 

Desgenen, Die Jezus uit de doden 

opgewekt heeft, in u woont, zo 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? Dat zij verre; want ik ben ook 

een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van 

den stam Benjamin. 

2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk 

Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, 

wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God 

aanspreekt tegen Israël, zeggende: 

3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en 

Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen 

overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 

4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk 

antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven 

duizend mannen overgelaten, die de knie 

voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 

5 Alzo is er dan ook in dezen 

tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade. 

ROMEINEN 11:24     Want indien gij 

afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van 

nature wild was, en tegen nature in den 

goeden olijfboom ingeënt; hoeveel te meer 

zullen deze, die natuurlijke takken zijn, 
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 in hun eigen olijfboom geënt worden? 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze 

verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding 

voor een deel over Israël gekomen is, totdat 

de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk 

geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen 

en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen. 

ROMEINEN 11:32     Want God heeft hen allen 

onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat 

Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

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     Spreek dan tot hen: Zo 

zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de 

kinderen Israëls halen uit het midden der 

heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en 

zal ze vergaderen van rondom, en brengen 

hen in hun land;

22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het 

land, op de bergen Israëls; en zij zullen 

allen te zamen een enigen Koning tot 

koning hebben; en zij zullen niet meer tot 

twee volken zijn, noch voortaan meer in 

twee koninkrijken verdeeld zijn.

23  En zij zullen zich niet meer verontreinigen 

met hun drekgoden, en met hun 

verfoeiselen, en met al hun overtredingen; 

en Ik zal ze verlossen uit al hun woon-

plaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, 

en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een 

volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.

24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen 

zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder 

hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, 

en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 

25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn 

knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders 

gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, 

zij en hun kinderen, en hun kindskinderen 

tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal 

hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 

26 En Ik zal een verbond des vredes met 

hen maken, het zal een eeuwig verbond 

met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en 

zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn 

heiligdom in het midden van hen zetten 

tot in eeuwigheid. 

27  En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij 

tot een volk zijn. 

28  En de heidenen zullen weten, dat Ik de 

HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn 

heiligdom in het midden van hen zal zijn 

tot in eeuwigheid.

EZECHIËL 11:19     En Ik zal hun enerlei 

hart geven, en zal een nieuwen geest in 

het binnenste van u geven; en Ik zal het 

stenen hart uit hun vlees wegnemen, en 

zal hun een vlesen hart geven;

20 Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, 

en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, 

 en Ik zal hun tot een God zijn.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 
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Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven. 

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder; 

en Ik ken de Mijnen, en worde van de 

Mijnen gekend.

15  Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik 

ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor 

de schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die van dezen 

stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; 

en zij zullen Mijn stem horen; en het zal 

worden een kudde, en een Herder.

17  Daarom heeft mij de Vader lief, overmits 

Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve 

wederom neme.

ROMEINEN 11:15     Want indien hun 

verwerping de verzoening is der wereld, 

wat zal de aanneming wezen, anders dan 

het leven uit de doden?

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

2 KORINTHE:6:16     Of wat samenvoeging 

heeft de tempel Gods met de afgoden? 

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; 

gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen 

wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal 

hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

KOLOSSENZEN 2:9     Want in Hem woont 

al de volheid der Godheid lichamelijk;

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de 

vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en de 

Gemeente der eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 

den Rechter over allen, en de geesten der 

volmaakte rechtvaardigen;

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

OPENBARING 21:22     En ik zag geen tempel 

in dezelve; 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.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:16     En gij zult optrekken 

tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om 

het land te bedekken; in het laatste der 

dagen zal het geschieden; dan zal Ik u 

aanbrengen tegen Mijn land, opdat de 

heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! 

voor hun ogen zal geheiligd worden.

ZACHARIA 12: 9     En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

2 TIMOTHEÜS 3:1     En weet dit, dat in de 

laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

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     Maar het zal geschieden 

te dien dage, ten dage als Gog tegen het 

land Israëls zal aankomen, spreekt de 

Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid

 in Mijn neus zal opkomen.

ZACHARIA 12:9     En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

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 Ik heb gesproken 

in Mijn ijver, in het vuur Mijner 

verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, 

een groot beven zal zijn in het land Israëls! 

HEBREËN 12:26     Wiens stem toen de aarde 

bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, 

zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen 

niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

OPENBARING 11:13     En in diezelfde ure 

geschiedde een grote aardbeving, en het 

tiende deel der stad is gevallen, en er zijn 

in de aardbeving gedood zeven duizend 

namen van mensen, en de overigen zijn 

zeer bevreesd geworden, en hebben den 

God des hemels heerlijkheid gegeven.

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.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:20     Zodat van Mijn 

aangezicht beven zullen de vissen der 

zee, en het gevogelte des hemels, en het 

gedierte des velds, en al het kruipend 

gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle 

mensen, die op den aardbodem zijn; en de 

bergen zullen nedergeworpen worden, en 

de steile plaatsen zullen nedervallen, en 

alle muren zullen ter aarde nedervallen. 

OPENBARING 6:12     En ik zag, toen Het het 

zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een 

grote aardbeving; en de zon werd zwart als 

een haren zak, en de maan werd als bloed.
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13  En de sterren des hemels vielen op de aarde, 

gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, 

als hij van een groten wind geschud wordt.

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     Want Ik zal het zwaard 

over hem roepen op al Mijn bergen, 

spreekt de Heere HEERE; het zwaard van 

een ieder zal tegen zijn broeder zijn. 

22 En Ik zal met hem rechten, door 

pestilentie en door bloed; 

 en Ik zal een overstelpenden plasregen, en 

grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen 

op hem, en op zijn benden, en op de vele 

volken, die met hem zullen zijn. 

HAGGAÏ 2:22     En Ik zal den troon der 

koninkrijken omkeren, en verdelgen 

de vastigheid van de koninkrijken der 

heidenen; en Ik zal den wagen omkeren, 

en die daarop rijden; en de paarden, en 

die daarop rijden, zullen nederstorten, een 

iegelijk in des anderen zwaard. 

OPENBARING 11:19     En de tempel Gods in 

de hemel is geopend geworden, en de ark 

Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; 

en er werden bliksemen, en stemmen, en 

donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

OPENBARING 16:21     En een grote hagel, 

elk als een talent pond zwaar, viel neder uit 

den hemel op de mensen; en de mensen 

lasterden God vanwege de plage des 

hagels; want deszelfs plage 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     Alzo zal Ik Mij groot 

maken, en Mij heiligen, en bekend worden 

voor de ogen van vele heidenen; en zij 

zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen geenszins voorbijgaan.

2 THESSALONICENSEN 1:7     En u, die 

verdrukt wordt, verkwikking met ons, in 

de openbaring van den Heere Jezus van 

den hemel met de engelen Zijner kracht; 

8  Met vlammend vuur wraak doende over 

degenen, die God niet kennen, en over 

degenen, die het Evangelie van onzen 

Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 

zijn.

HEBREËN 12:26     Wiens stem toen de aarde 

bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, 

zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen 

niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 

27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan 

de verandering der bewegelijke dingen, 

als welke gemaakt waren, opdat blijven 

zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk 

Koninkrijk ontvangen, laat ons de 

genade vast houden, door dewelke wij 
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welbehagelijk Gode mogen dienen, met 

eerbied en godvruchtigheid.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het 

gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, 

en het gezang des Lams, zeggende: Groot 

en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij 

almachtige God, rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 

4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt 

alleen heilig; want alle volken zullen 

komen, en voor U aanbidden; want Uw 

oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 19:1     En na dezen hoorde ik 

als een grote stem ener grote schare in den 

hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, 

en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht 

zij den Heere, onzen God. 

2  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer 

geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft 

met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner 

dienaren van haar hand gewroken heeft. 

3  En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! 

En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.

4  En de vier en twintig ouderlingen, en de 

vier dieren vielen neder, en aanbaden God, 

Die op den troon zat, zeggende: Amen, 

Halleluja! 

5  En een stem kwam uit den troon, 

zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn 

dienstknechten, en gij, die Hem vreest, 

beiden klein en groot! 

6  En ik hoorde als een stem ener grote 

schare, en als een stem veler wateren, 

 en als een stem van sterke donderslagen, 

zeggende: Halleluja, want de Heere, de 

almachtige God, heeft als Koning geheerst.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwen 

hemel en een nieuwe aarde; want de 

eerste hemel, en de eerste aarde was 

voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Zie: #1; #5; #6; Ezechiël 36:23; Ezechiël 37:28; 2 Petrus 3:10,11.

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     En Ik zal een vuur zenden 

in Magog, en onder degenen, die in de 

eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, 

dat Ik de HEERE ben. 

7  En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden 

van Mijn volk Israël bekend maken, en 

zal Mijn heiligen Naam niet meer laten 

ontheiligen; en de heidenen zullen weten, 

dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 

8  Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt 

de Heere HEERE; dit is de dag, van welken 

Ik gesproken heb.

21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de 

heidenen; en alle heidenen zullen Mijn 

oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn 

hand, die Ik aan hen gelegd heb. 

22 En die van het huis Israëls zullen weten, 

dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, 
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 van dien dag af en voortaan. 

23 En de heidenen zullen weten, dat die 

van het huis Israëls gevankelijk zijn 

weggevoerd om hun ongerechtigheid, 

omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en 

dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen 

heb, en heb ze overgegeven in de hand 

hunner wederpartijders, zodat zij altemaal 

door het zwaard gevallen zijn; 

24 Naar hun onreinigheid en naar hun 

overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en 

Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen. 

25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal 

Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal 

Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, 

en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam; 

26 Als zij hun schande zullen gedragen 

hebben, en al hun overtreding, met 

dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, 

toen zij in hun land zeker woonden, 

 en er niemand was, die hen verschrikte. 

27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit 

de volken, en hen vergaderd zal hebben uit 

de landen hunner vijanden, en Ik aan hen 

geheiligd zal zijn voor de ogen van vele 

heidenen; 

28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, 

hunlieder God ben, dewijl Ik ze 

gevankelijk heb doen wegvoeren onder de 

heidenen, maar heb ze weder verzameld in 

hun land, en heb aldaar niemand van hen 

meer overgelaten.  

29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen 

niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn 

Geest over het huis Israëls zal hebben 

uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.

JOËL 2:28     En daarna zal het geschieden, dat 

Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en 

uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; 

uw ouden zullen dromen dromen, uw 

jongelingen zullen gezichten zien.

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de 

dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn 

Geest uitgieten. 

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige 

leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien 

Gij gezonden hebt.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, door de 

rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

ROMEINEN 9:6     Doch ik zeg dit niet, alsof 

het woord Gods ware uitgevallen; want die 

zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. 

7  Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn 

zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u 

 het zaad genoemd worden. 

8  Dat is, niet de kinderen des vleses, die 

zijn kinderen Gods; maar de kinderen der 

beloftenis worden voor het zaad gerekend.

ROMEINEN 11:1     Ik zeg dan: Heeft God 

Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want 

ik ben ook een Israëliet, uit het zaad 

Abrahams, van den stam Benjamin. 

2  God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk 

Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, 

wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God 

aanspreekt tegen Israël, zeggende: 

3  Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en 

Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen 

overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 

4  Maar wat zegt tot hem het Goddelijk 

antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven 

duizend mannen overgelaten, die de knie 
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voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 

5  Alzo is er dan ook in dezen 

tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade. 

6  En indien het door genade is, zo is het 

niet meer uit de werken; anderszins is de 

genade geen genade meer; en indien het is 

uit de werken, zo is het geen genade meer; 

anderszins is het werk geen werk meer. 

7  Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft 

het niet verkregen; maar de uitverkorenen 

hebben het verkregen, en de anderen zijn 

verhard geworden.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen. 

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het 

Evangelie, om uwentwil, maar aangaande 

de verkiezing zijn zij beminden, om der 

vaderen wil; 

29 Want de genadegiften en de roeping Gods 

zijn onberouwelijk. 

30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds 

Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu 

barmhartigheid verkregen hebt door dezer 

ongehoorzaamheid; 

31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam 

geweest, opdat ook zij door uw 

barmhartigheid zouden barmhartigheid 

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     En hij zeide tot mij: Hebt 

gij het gezien, mensenkind? Toen voerde 

hij mij, en bracht mij weder tot aan den 

oever der beek.

7  Als ik wederkeerde, ziet, zo was er aan den 

oever der beek zeer veel geboomte, van 

deze en van gene zijde.

8  Toen zeide hij tot mij: Deze wateren 

vlieten uit naar het voorste Galilea, en 

dalen af in het vlakke veld; daarna komen 

zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, 

zo worden de wateren gezond.

9  Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, 

die er wemelt, overal, waarhenen een der 

twee beken zal komen, leven zal, en daar 

zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren 

daarhenen zullen gekomen zijn, en zij 

zullen gezond worden, en het zal leven, 

alles, waarhenen deze beek zal komen.

10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan 

dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot 

En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot 

uitspreiding der netten; haar vis zal naar 

zijn aard wezen als de vis van de grote zee, 

zeer menigvuldig.

11  Doch haar modderige plaatsen en haar 

moerassen zullen niet gezond worden, zij 

zijn tot zout overgegeven.

12 Aan de beek nu, aan haar oever, zal van 

deze en van gene zijde opgaan allerlei 

spijsgeboomte, welks blad niet zal 

afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan; 

in zijn maanden zal het nieuwe vruchten 

voortbrengen; want zijn wateren vlieten uit 

het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot 

spijze, en zijn blad tot heling.

EZECHIËL 47:13-23
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MATTHÉÜS 4:18     En Jezus, wandelende 

aan de zee van Galilea, zag twee broeders, 

namelijk Simon, gezegd Petrus, en 

Andreas, zijn broeder, het net in de zee 

werpende (want zij waren vissers);

19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik 

zal u vissers der mensen maken.

20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn 

Hem nagevolgd.

MATTHÉÜS 13:47     Wederom is het 

Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, 

geworpen in de zee, en dat allerlei soorten 

van vissen samenbrengt;

48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, 

de vissers aan den oever optrekken, en 

nederzittende, lezen het goede uit in hun 

vaten, maar het kwade werpen zij weg.

49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen 

wezen; de engelen zullen uitgaan, en de 

bozen uit het midden der rechtvaardigen 

afscheiden;

OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

2 In het midden van haar straat en op de 

ene en de andere zijde der rivier was de 

boom des levens, voortbrengende twaalf 

vruchten, van maand tot maand gevende 

zijne vrucht; en de bladeren des booms 

waren tot genezing der heidenen.

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     Dit zaagt gij, totdat er een 

steen afgehouwen werd zonder handen, 

die sloeg dat beeld aan zijn voeten van 

ijzer en leem, en vermaalde ze.

35  Toen werden te zamen vermaald het ijzer, 

leem, koper, zilver en goud, en zij werden 

gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, 

en de wind nam ze weg, en er werd geen 

plaats voor dezelve gevonden; maar de 

steen, die het beeld geslagen heeft, werd 

tot een groten berg, alzo dat hij de gehele 

aarde vervulde.

44 Doch in de dagen van die koningen 

zal de God des hemels een Koninkrijk 

verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal 

verstoord worden; en dat Koninkrijk zal 

aan geen ander volk overgelaten worden; 

het zal al die koninkrijken vermalen, 

en te niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan.

45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg 

een steen zonder handen afgehouwen is 

geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver 

en goud vermaalde; de grote God heeft 

den koning bekend gemaakt, wat hierna 

geschieden zal; de droom nu is gewis, 

 en zijn uitlegging is zeker.

2 SAMUËL 7:16     Doch uw huis zal 

bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in 

eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel 

zal vast zijn tot in eeuwigheid.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

6  Der grootheid dezer heerschappij en des 

vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te 

bevestigen, en dat te sterken met gericht 

en met gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der 

heirscharen zal zulks doen.

MATTHÉÜS 26:29     En Ik zeg u, dat Ik 

van nu aan niet zal drinken van de vrucht 

des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik 

met u dezelve nieuw zal drinken in het 

Koninkrijk Mijns Vaders.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 18:36     Jezus antwoordde: Mijn 

Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien 

Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo 

zouden Mijn dienaren gestreden hebben, 

opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; 

maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 

grote stem, zeggende in den hemel: 
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Nu is de zaligheid, en de kracht, en 

het koninkrijk geworden onzes Gods; 

en de macht van Zijn Christus; want 

de verklager onzer broederen, die hen 

verklaagde voor onzen God dag en nacht is 

nedergeworpen.

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     Verder zag ik in de 

nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met 

de wolken des hemels, als eens mensen zoon, 

en Hij kwam tot den Oude van dagen, 

 en zij deden Hem voor Denzelven naderen.

14  En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, 

 en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, 

natien en tongen eren zouden; Zijn 

heerschappij is een eeuwige heerschappij, 

 die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal 

niet verdorven worden.

18  Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen 

dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen 

 het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, 

tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

22  Totdat de Oude van dagen kwam, en het 

gericht gegeven werd aan de heiligen der 

hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd 

kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.

27  Maar het rijk, en de heerschappij, en de 

grootheid der koninkrijken onder den 

gansen hemel, zal gegeven worden den 

volke der heiligen der hoge plaatsen, 

 welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; 

 en alle heerschappijen zullen Hem eren en 

gehoorzamen.

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven van Mijn Vader; en niemand 

kent den Zoon dan de Vader, noch iemand 

kent den Vader dan de Zoon, en dien het 

de Zoon wil openbaren.

MATTHÉÜS 24:30     En alsdan zal in den 

hemel verschijnen het teken van den 

Zoon des mensen; en dan zullen al de 

geslachten der aarde wenen, en zullen den 

Zoon des mensen zien, komende op de 

wolken des hemels, met grote kracht 

 en heerlijkheid.

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de 

Zoon des mensen komen zal in Zijn 

heerlijkheid, en al de heilige engelen met 

Hem, dan zal Hij zitten op den troon 

Zijner heerlijkheid.

MATTHÉÜS 26:64     Jezus zeide tot hem: 

Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: 

Van nu aan zult gij zien den Zoon des 

mensen, zittende ter rechter hand der 

kracht Gods, en komende op de wolken 

 des hemels.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, 

dezelve dopende in den Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 

lerende hen onderhouden alles, wat Ik u 

geboden heb.
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20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot 

de voleinding der wereld. Amen.

LUKAS 10:22     Alle dingen zijn Mij van Mijn 

Vader overgegeven; en niemand weet, wie 

de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader 

is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal 

willen openbaren.

LUKAS 21:27     En alsdan zullen zij den 

Zoon des mensen zien komen in een wolk, 

met grote kracht en heerlijkheid.

JOHANNES 3:35     De Vader heeft den Zoon 

lief, en heeft alle dingen in Zijn hand 

gegeven.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven; 

23  Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den 

Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 

Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

JOHANNES 5:27     En heeft Hem macht 

gegeven, ook gericht te houden, omdat 

 Hij des mensen Zoon is.

ÉFEZE 1:19     En welke de uitnemende 

grootheid Zijner kracht zij aan ons, 

 die geloven, naar de werking der sterkte 

Zijner macht,

20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, 

 als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; 

 en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand 

in den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en 

kracht, en heerschappij, en allen naam, die 

genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zijn voeten 

onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

2 TIMOTHEÜS 2:12     Indien wij verdragen, 

wij zullen ook met Hem heersen; indien 

wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook 

verloochenen;

HEBREËN 12:28     Daarom, alzo wij een 

onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat 

ons de genade vast houden, door dewelke 

wij welbehagelijk Gode mogen dienen, 

met eerbied en godvruchtigheid.

OPENBARING 1:7     Ziet, Hij komt met de 

wolken en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen, die Hem doorstoken hebben; 

 en alle geslachten der aarde zullen over 

Hem rouw bedrijven; ja, amen.

OPENBARING 2:26     En die overwint, en 

die Mijn werken tot het einde toe bewaart, 

Ik zal hem macht geven over de heidenen; 

27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren 

staf; zij zullen als pottenbakkersvaten 

vermorzeld worden; gelijk ook Ik van 

 Mijn Vader ontvangen heb.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat 

boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 

 en taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot 

koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op de aarde.
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OPENBARING 20:6     Zalig en heilig is hij, 

die deel heeft in de eerste opstanding; over 

deze heeft de tweede dood geen macht, 

maar zij zullen priesters van God en 

Christus zijn, en zij zullen met Hem 

 als koningen heersen duizend jaren.

OPENBARING 22:5     En aldaar zal geen 

nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch 

licht der zon van node hebben; want de 

Heere God verlicht hen; en zij zullen als 

koningen heersen 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 bestemd 

over uw volk, en over uw heilige stad, om 

de overtreding te sluiten, en om de zonden 

te verzegelen, en om de ongerechtigheid te 

verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid 

aan te brengen, en om het gezicht, en den 

profeet te verzegelen, en om de heiligheid der 

heiligheden te zalven.

MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

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 des Heeren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; om 

te prediken het aangename jaar des Heeren.

20 En als Hij het boek toegedaan en den 

dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; 

en de ogen van allen in de synagoge waren 

op Hem geslagen.

21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren vervuld.

LUKAS 24:25     En Hij zeide tot hen: O 

onverstandigen en tragen van hart, om te 

geloven al hetgeen de profeten gesproken 

hebben!

26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, 

en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
 

27 En begonnen hebbende van Mozes en van 

al de profeten, legde Hij hun uit, in al de 

Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

JOHANNES 1:41     Deze vond eerst zijn 

broeder Simon, en zeide tot hem: Wij 

hebben gevonden den Messias, hetwelk is, 

overgezet zijnde, de Christus.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

ROMEINEN 5:10     Want indien wij, vijanden 

zijnde, met God verzoend zijn door den 

dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, 

verzoend zijnde, behouden worden door 

Zijn leven.
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2 KORINTHE 5:18     En al deze dingen zijn 

uit God, Die ons met Zichzelven verzoend 

heeft door Jezus Christus, en ons de 

bediening der verzoening gegeven heeft.
 

19 Want God was in Christus de wereld met 

Zichzelven verzoenende, hun zonden hun 

niet toerekenende; en heeft het woord der 

verzoening in ons gelegd.
 

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus 

wege, alsof God door ons bade; wij 

bidden van Christus wege: laat u met God 

verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat 

wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 

in Hem.

FILIPPENZEN 3:9     En in Hem 

gevonden worde, niet hebbende mijn 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar 

die door het geloof van Christus is, 

namelijk de rechtvaardigheid, die uit God 

is door het geloof;

KOLOSSENZEN 2:14     Uitgewist hebbende 

het handschrift, dat tegen ons was, in 

inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, 

enigerwijze ons tegen was, en heeft 

datzelve uit het midden weggenomen, 

hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

HEBREËN 1:8     Maar tot den Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; 

de schepter Uws koninkrijks is een rechte 

schepter.

HEBREËN 7:26     Want zodanig een 

Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en 

hoger dan de hemelen geworden;

HEBREËN 10:14     Want met een offerande 

heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, 

die geheiligd worden.

1 JOHANNES 3:8     Die de zonde doet, is uit 

den duivel; want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, opdat Hij de werken des 

duivels 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     Weet dan, en versta: van den 

uitgang des woords, om te doen wederkeren, 

en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, 

den Vorst, zijn zeven weken, en twee en 

zestig weken; de straten, en de grachten 

zullen wederom gebouwd worden, doch in 

benauwdheid der tijden.

JESAJA 55:4     Ziet, Ik heb hem tot een 

getuige der volken gegeven, een vorst en 

gebieder der volken.

MARKUS 13:14     Wanneer gij dan zult zien 

den gruwel der verwoesting, waarvan door 

den profeet Daniël gesproken is, staande 

waar het niet behoort, (die het leest, die 

merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, 

dat zij vlieden op de bergen.
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JOHANNES 1:41     Deze vond eerst zijn 

broeder Simon, en zeide tot hem: Wij 

hebben gevonden den Messias, hetwelk is, 

overgezet zijnde, de Christus.

HANDELINGEN 3:15     En den Vorst des 

levens hebt gij gedood, Welken God 

opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij 

getuigen zijn.

HANDELINGEN 5:31     Deze heeft God 

door Zijn rechter hand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven 

bekering en vergeving der zonden.

Zie: Jesaja 9:5; Micha 5:1; Matthéüs 24:15; Johannes 4:25.

F01 De dood van de Messias voorzegd.   

DANIËL 9:26     En na die twee en zestig weken 

zal de Messias uitgeroeid worden, maar het 

zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk 

des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad 

en het heiligdom verderven, en zijn einde zal 

zijn met een overstromenden vloed, en tot het 

einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten 

verwoestingen.

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

gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 

land der levenden; om de overtreding Mijns 

volks is de plage op Hem geweest.

MATTHÉÜS 24:2     En Jezus zeide tot hen: 

Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg 

Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen 

steen gelaten worden, die niet afgebroken 

zal worden.

MARKUS 9:12     En Hij, antwoordende, 

zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en 

alles weder oprichten; en het zal geschieden, 

gelijk geschreven is van den Zoon des 

mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht 

worden.

MARKUS 13:2     En Jezus, antwoordende, 

zeide tot hem: Ziet gij deze grote 

gebouwen? Er zal niet een steen op den 

anderen steen gelaten worden, die niet 

afgebroken zal worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte des zwaards, en gevankelijk 

weggevoerd worden onder alle volken; en 

Jeruzalem zal van de heidenen vertreden 

worden, totdat de tijden der heidenen 

vervuld zullen zijn.

LUKAS 24:26     Moest de Christus niet deze 

dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid 

ingaan?

LUKAS 24:46     En zeide tot hen: Alzo is er 

geschreven, en alzo moest de Christus 

lijden, en van de doden opstaan ten derden 

dage.

JOHANNES 11:51     En dit zeide hij niet uit 

zichzelven; maar, zijnde hogepriester 

deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus 

sterven zou voor het volk; 

52  En niet alleen voor dat volk, maar opdat 

Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid 

waren, tot een zou vergaderen.

JOHANNES 12:32     En Ik, zo wanneer Ik van 

de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen 

tot Mij trekken. 
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33  (En dit zeide Hij, betekenende, 

hoedanigen dood Hij sterven zou.) 

34  De schare antwoordde Hem: Wij hebben 

uit de wet gehoord, dat de Christus blijft 

in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de 

Zoon des mensen moet verhoogd worden? 

Wie is deze 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     En hij zal velen het verbond 

versterken een week; en in de helft der week 

zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 

ophouden, en over den gruwelijken vleugel 

zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding 

toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort 

worden over den verwoeste.

MATTHÉÜS 24:14     En dit Evangelie des 

Koninkrijks zal in de gehele wereld 

gepredikt worden tot een getuigenis allen 

volken; en dan zal het einde komen.

15  Wanneer gij dan zult zien den gruwel der 

verwoesting, waarvan gesproken is door 

Daniël, den profeet, staande in de heilige 

plaats; (die het leest, die merke daarop!)

MARKUS 13:14     Wanneer gij dan zult zien 

den gruwel der verwoesting, waarvan door 

den profeet Daniël gesproken is, staande 

waar het niet behoort, (die het leest, die 

merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, 

dat zij vlieden op de bergen.

LUKAS 21:20     Maar wanneer gij zien 

zult, dat Jeruzalem van heirlegers 

omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar 

verwoesting nabij gekomen is.

21  Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden 

naar de bergen; en die in het midden van 

dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die 

op de velden zijn, dat zij in dezelve niet 

komen.

22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat 

alles vervuld worde, dat geschreven is.

23 Doch wee den bevruchten en den 

zogenden vrouwen 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 

des zwaards, en gevankelijk weggevoerd 

worden onder alle volken; en Jeruzalem 

zal van de heidenen vertreden worden, 

totdat de tijden der heidenen vervuld 

zullen zijn.

ROMEINEN 11:26     De God nu des vredes, 

Die den grote Herder der schapen, door 

het bloed des eeuwigen testaments, uit de 

doden heeft wedergebracht, namelijk onze 

Heere Jezus Christus,

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     En ik hief mijn ogen op, en 

zag, en ziet, er was een Man met linnen 

bekleed, en Zijn lenden waren omgord 

met fijn goud van Ufaz.

6  En Zijn lichaam was gelijk een turkoois, 

en Zijn aangezicht gelijk de gedaante 

des bliksems, en Zijn ogen gelijk vurige 

fakkelen, en Zijn armen en Zijn voeten 

gelijk de verf van gepolijst koper; en de 

stem Zijner woorden was gelijk de stem 

ener menigte.

OPENBARING 1:13     En in het midden van 

de zeven kandelaren Een, den Zoon des 

mensen gelijk zijnde, bekleed met een 

lang kleed tot de voeten, en omgord aan de 

borsten met een gouden gordel;

14  En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als 

witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen 

gelijk een vlam vuurs;

15  En Zijn voeten waren blinkend koper 

gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn 

stem als een stem van vele wateren.

16  En Hij had zeven sterren in Zijn 

rechterhand; en uit Zijn mond ging een 

tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 

aangezicht was, gelijk de zon schijnt in 

haar kracht.

17  En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan 

Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand 

op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; 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     En te dier tijd zal Michaël 

opstaan, die grote vorst, die voor de 

kinderen uws volks staat, als het zulk een 

tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet 

geweest is, sinds dat er een volk geweest 

is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier 

tijd zal uw volk verlost worden, al wie 

gevonden wordt geschreven te zijn in het 

boek.

JESAJA 4:3     En het zal geschieden, dat de 

overgeblevene in Sion, en de overgelatene 

in Jeruzalem zal heilig geheten worden, 

een iegelijk, die geschreven is ten leven 

 te Jeruzalem;

MATTHÉÜS 24:21     Want alsdan zal grote 

verdrukking wezen, hoedanige niet is 

geweest van het begin der wereld tot nu 

toe, en ook niet zijn zal.

LUKAS 10:20     Doch verblijdt u daarin 

niet, dat de geesten u onderworpen zijn; 

maar verblijdt u veel meer, dat uw namen 

geschreven zijn in de hemelen.

OPENBARING 3:5     Die overwint, die zal 

bekleed worden met witte klederen; en 

Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit 

het boek des levens, en Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), 
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 en die met Hem zijn, de geroepenen, 

 en 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 die, die in het 

stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 

dezen ten eeuwigen leven, en genen tot 

versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

MATTHÉÜS 25:31     En wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

32  En voor Hem zullen al de volken 

vergaderd worden, en Hij zal ze van 

elkander scheiden, gelijk de herder de 

schapen van de bokken scheidt.

33  En Hij zal de schapen tot Zijn rechter 

hand zetten, maar de bokken tot Zijn 

linker hand.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, 

die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij 

gezegenden Mijns Vaders! beerft dat 

Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de 

grondlegging der wereld.

HANDELINGEN 17:31     Daarom dat Hij 

een dag gesteld heeft, op welken Hij 

den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 

doden opgewekt heeft.

ROMEINEN 2:16     In den dag wanneer God 

de verborgene dingen der mensen zal 

oordelen door Jezus Christus, naar mijn 

Evangelie.

1 THESSALONICENSEN 4:14     Want indien 

wij geloven, dat Jezus gestorven is en opge-

staan, alzo zal ook God degenen, die ontsla-

pen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

OPENBARING 20:12     En ik zag de doden, 

klein en groot, staande voor God; en de 

boeken werden geopend; en een ander 

boek werd geopend, dat des levens is; en 

de doden werden geoordeeld uit hetgeen 

in de boeken geschreven was, 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 leraars nu zullen blinken, 

als de glans des uitspansels, en die er 

velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, 

altoos en eeuwiglijk.

MATTHÉÜS 13:43     Dan zullen de 

rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in 

het Koninkrijk huns Vaders. Die oren 

heeft om te horen, die hore.

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zeide tot 

hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer 

de Zoon des mensen zal gezeten zijn op 

den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook 

zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 

twaalf geslachten Israëls.
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FILIPPENZEN 2:16     Voorhoudende het 

woord des levens, mij tot een roem tegen 

den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs 

heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

17  Ja, indien ik ook tot een drankoffer 

geofferd worde over de offerande en 

bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, 

en verblijde mij met u allen.

1 THESSALONICENSEN 2:19     Want welke 

is onze hoop, of blijdschap, of kroon des 

roems? Zijt gij die ook niet voor onzen 

Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?
 

20 Want gij zijt 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      Nochtans zal het getal der 

kinderen Israëls zijn als het zand der zee, 

dat niet gemeten noch geteld kan worden; 

en het zal geschieden dat ter plaatse, waar 

tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn 

volk niet; tot hen gezegd zal worden: 

 Gij zijt kinderen des levenden Gods.

11  En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls 

zullen samenvergaderd worden, en zich een 

enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; 

want de dag van Jizreel zal groot zijn.

GENESIS 13:16     En Ik zal uw zaad stellen 

als het stof der aarde, zodat, indien 

iemand het stof der aarde zal kunnen 

tellen, zal ook uw zaad geteld worden.

JOHANNES 11:52        En niet alleen voor dat 

volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, 

die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.

HANDELINGEN 2:47     En prezen God, en 

hadden genade bij het ganse volk. En de 

Heere deed dagelijks tot de Gemeente, 

 die zalig werden.

ROMEINEN 9:26 En het zal zijn, in de plaats, 

waar tot hengezegd was: Gijlieden zijt 

Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen 

des levenden Gods genaamd worden.

27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal 

der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, 

zo zal het overblijfsel behouden worden.

GALATEN 3:27     Want zovelen als gij in 

Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 

aangedaan.

28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is 

noch dienstbare noch vrije; daarin is geen 

man en vrouw; want gij allen zijt een in 

Christus Jezus.

29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij 

dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis 

erfgenamen.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft noch besnijdenis enige kracht, noch 

voorhuid, maar een nieuw schepsel.

16 En zovelen als er naar dezen regel zullen 

wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 

barmhartigheid, en over het Israël Gods.

ÉFEZE 1:10     Om in de bedeling van de 

volheid der tijden, wederom alles tot een 

te vergaderen in Christus, beide dat in den 

hemel is, en dat op de aarde is;

HEBREËN 11:12     Daarom zijn ook van een, 

en dat een verstorvene, zovelen in menigte 

geboren, als de sterren des hemels, en 

als het zand, dat aan den oever der zee is, 

hetwelk ontallijk is. 

13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de 

beloften niet verkregen hebbende, maar 

hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, 

en omhelsd, en hebben beleden, dat zij 

gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

OPENBARING 7:4     En ik hoorde het getal 

dergenen, die verzegeld waren: honderd 

vier en veertig duizend waren verzegeld uit 

alle geslachten der kinderen Israëls.

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.
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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     En Ik zal haar geven haar 

wijngaarden van daar af, en het dal Achor, 

tot een deur der hoop; en aldaar zal zij 

zingen, als in de dagen harer jeugd, en als 

ten dage, toen zij optoog uit Egypteland.

15 En het zal te dien dage geschieden, 

spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen 

zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen 

zult: Mijn Baal!

16  En Ik zal de namen der Baals van haar 

mond wegdoen; zij zullen niet meer bij 

hun namen gedacht worden.

17  En Ik zal te dien dage een verbond voor 

hen maken met het wild gedierte des 

velds, en met het gevogelte des hemels, 

en het kruipend gedierte des aardbodems; 

en Ik zal den boog, en het zwaard, en den 

krijg van de aarde verbreken, en zal hen 

 in zekerheid doen nederliggen.

18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in 

eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen 

in gerechtigheid en in gericht, en in 

goedertierenheid en in barmhartigheden.

19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; 

 en gij zult den HEERE kennen.

20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik 

verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal 

den hemel verhoren, en die zal de aarde 

verhoren.

21 En de aarde zal het koren verhoren, 

mitsgaders den most en de olie; en die 

zullen Jizreel verhoren.

22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal 

Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal 

zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk;

 en dat zal zeggen: O, mijn God!

JESAJA 11:6     En de wolf zal met het lam 

verkeren, en de luipaard bij den geitenbok 

nederliggen; en het kalf, en de jonge 

leeuw, en het mestvee te zamen, en een 

klein jongske zal ze drijven.

7  De koe en de berin zullen te zamen weiden, 

haar jongen zullen te zamen nederliggen, 

en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.

8  En een zoogkind zal zich vermaken over 

het hol van een adder; en een gespeend 

kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van 

den basilisk.

JESAJA 54:5     Want uw Maker is uw Man, 

HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de 

Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God 

des gansen aardbodems genaamd worden.

HÁBAKUK 2:4     Ziet, zijn ziel verheft 

zich, zij is niet recht in hem; maar de 

rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven van Mijn Vader; en niemand 

kent den Zoon dan de Vader, noch iemand 

kent den Vader dan de Zoon, en dien 

 het de Zoon wil openbaren.

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige 

leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, 

 Dien Gij gezonden hebt.

ROMEINEN 1:17     Want de rechtvaardigheid 

Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 
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geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

ROMEINEN 9:24     Welke Hij ook geroepen 

heeft, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen.

25  Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal hetgeen 

Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, 

 en die niet bemind was, Mijn beminde.

26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen 

gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, 

aldaar zullen zij kinderen des levenden 

Gods genaamd worden.

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun 

zonden zal wegnemen. 

2 KORINTHE 11:2     Want ik ben ijverig over 

u met een ijver Gods; want ik heb ulieden 

toebereid, om u als een reine maagd aan een 

man voor te stellen, namelijk aan Christus.

HEBREËN 8:11     En zij zullen niet leren, 

 een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn 

broeder, zeggende: Ken den Heere; want 

zij zullen Mij allen kennen van den kleine 

onder hen tot den grote onder hen.

1 JOHANNES 5:20     Doch wij weten, dat 

de Zoon van God gekomen is, en heeft 

ons het verstand gegeven, dat wij den 

Waarachtige kennen; en wij zijn in den 

Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus 

Christus. Deze is de waarachtige God, en 

het eeuwige Leven. 

OPENBARING 12:6     En de vrouw vluchtte 

in de woestijn, alwaar zij een plaats had, 

haar van God bereid, opdat zij haar aldaar 

zouden voeden duizend tweehonderd 

zestig dagen. 

OPENBARING 12:14     En der vrouwe zijn 

gegeven twee vleugelen eens groten 

arends, opdat zij zou vliegen in de 

woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed 

wordt een tijd, en tijden, en een halven 

tijd, buiten het gezicht der slang. 

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij 

zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen 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 kinderen Israëls zullen 

vele dagen blijven zitten, zonder koning, 

en zonder vorst, en zonder offer, en zonder 

opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

MATTHÉÜS 24:1     En Jezus ging uit en 

vertrok van den tempel; en Zijn discipelen 

kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen 

des tempels te tonen.

2  En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze 

dingen? Voorwaar zeg Ik u: Hier zal niet 

een steen op den anderen steen gelaten 

worden, die niet afgebroken zal worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte des zwaards, en gevankelijk 

weggevoerd worden onder alle volken; en 

Jeruzalem zal van de heidenen vertreden 

worden, totdat de tijden der heidenen 

vervuld zullen zijn.

JOHANNES 19:15     Maar zij riepen: Neem 

weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide 

tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De 

overpriesters antwoordden: Wij hebben 

geen koning, dan den 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 zich de kinderen 

Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun 

God, en David, hun Koning; en zij zullen 

vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn 

goedheid, in het laatste der dagen.

HANDELINGEN 15:16     Na dezen zal Ik we-

derkeren, en weder opbouwen de tabernakel 

van David, die vervallen is, en hetgeen daar-

van verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal 

denzelven weder oprichten. 

17 Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet. 

18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid 

bekend.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

HEBREËN 1:1     God, voortijds veelmaal en op 

velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heb-

bende door de profeten, heeft in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2  Welken Hij gesteld heeft tot een 

Erfgenaam van alles, door Welken 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     Komt en laat ons wederkeren 

tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, 

en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, 

en Hij zal ons verbinden. 

2  Hij zal ons na twee dagen levend 

maken; op den derden dag zal Hij ons 

doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn 

aangezicht leven. 

ROMEINEN 11:15     Want indien hun 

verwerping de verzoening is der wereld, 

wat zal de aanneming wezen, anders dan 

het leven uit de doden?

ROMEINEN 11:26     En alzo zal geheel Israël 

zalig worden; gelijk geschreven is: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

1 KORINTHE 15:4     En dat Hij is begraven, 

en dat Hij is opgewekt ten derden dage, 

naar 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 vervolgen, om den HEERE te 

kennen; Zijn uitgang is bereid als de 

dageraad; en Hij zal tot ons komen als een 

regen, als de spade regen en vroege regen 

des lands.

2 SAMUËL 23:3     De God Israëls heeft 

gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij 

gesproken: Er zal zijn een Heerser over de 

mensen, een Rechtvaardige, een Heerser 

in de vreze Gods. 

4  En Hij zal zijn gelijk het licht des 

morgens, wanneer de zon opgaat, des 

morgens zonder wolken, wanneer van den 

glans na den regen de grasscheutjes uit de 

aarde voortkomen.

LUKAS 1:78     door de innerlijke bewegingen 

der barmhartigheid onzes Gods, met welke 

ons bezocht heeft de Opgang uit 

 de hoogte;

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige 

leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, 

 Dien Gij gezonden hebt.

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om ulieden deze dingen 

te getuigen in de Gemeenten. Ik ben 

de Wortel en het geslacht Davids, 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     Als Israël een kind was, toen 

heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon 

uit Egypte geroepen.

MATTHÉÜS 2:13     Toen zij nu vertrokken 

waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt 

Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en 

neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, 

HOSÉA
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en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat 

ik het u zeggen zal; want Herodes zal het 

Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.

14  Hij dan opgestaan zijnde, nam het 

Kindeken en Zijn moeder tot zich in den 

nacht, en vertrok naar Egypte;

15  En was aldaar tot den dood van Herodes; 

opdat vervuld zou worden hetgeen van 

den Heere gesproken is door den profeet, 

zeggende: 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     Doch Ik zal hen van het 

geweld der hel verlossen, Ik zal ze 

vrijmaken van den dood: o dood! waar zijn 

uw pestilentien? hel! waar is uw verderf? 

Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,

1 KORINTHE 15:52     In een punt des tijds, in 

een ogenblik, met de laatste bazuin; want 

de bazuin zal slaan, en de doden zullen 

onverderfelijk opgewekt worden, 

 en wij zullen veranderd worden.

53  Want dit verderfelijke moet 

onverderfelijkheid aandoen, en dit 

sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54  En wanneer dit verderfelijke zal 

onverderfelijkheid aangedaan hebben, 

en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid 

aangedaan hebben, alsdan zal het woord 

geschieden, dat geschreven is: De dood is 

verslonden tot overwinning.

55  Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is 

 uw overwinning?

56  De prikkel nu des doods is de zonde; 

 en de kracht der zonde is de wet.

57  Maar Gode zij dank, Die ons de 

overwinning geeft door onzen 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 hunlieder afkering 

genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; 

want Mijn toorn is van hem gekeerd.

6  Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal 

bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen 

uitslaan als de Libanon. 

7  Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en 

zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, 

en hij zal een reuk hebben als de Libanon.

8  Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn 

schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen 

als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn 

gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. 

9  Efraïm! wat heb Ik meer met de afgoden te 

doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem 

zien; Ik zal hem zijn als een groenende 

denneboom; uw vrucht is 

 uit Mij gevonden. 

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

de dorstigen, en stromen op het droge; Ik 

zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn 

zegen op uw nakomelingen.

HOOGLIED 2:3     Als een appelboom onder 
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de bomen des wouds, zo is mijn Liefste 

onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn 

schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is 

mijn gehemelte zoet.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

de dorstigen, en stromen op het droge; Ik 

zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn 

zegen op uw nakomelingen. 

4  En zij zullen uitspruiten tussen in het 

gras, als de wilgen aan de waterbeken. 

MICHA 4:4     Maar zij zullen zitten, een 

ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn 

vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze 

verschrikke; want de mond des HEEREN 

der heirscharen heeft het gesproken.

MICHA 5:6     En Jakobs overblijfsel zal zijn 

in het midden van vele volken, als een 

dauw van den HEERE, als droppelen op 

het kruid, dat naar geen man wacht, noch 

mensenkinderen verbeidt.

7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder 

de heidenen, in het midden van vele 

volken, als een leeuw onder de beesten 

des wouds, als een jonge leeuw onder de 

schaapskudden; dewelke, wanneer hij 

doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, 

dat niemand redde.

ZACHARÍA 3:10     Te dien dage, spreekt de 

HEERE der heirscharen, zult gijlieden een 

iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den 

wijnstok en tot onder den vijgeboom.

LUKAS 3:8     Brengt dan vruchten voort der 

bekering waardig; en begint niet te zeggen 

bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een 

vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze 

stenen Abraham kinderen kan verwekken.

9  En de bijl ligt ook alrede aan den wortel 

der bomen; alle boom dan, die geen goede 

vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, 

 en in het vuur geworpen.

LUKAS 6:43     Want het is geen goede boom, 

die kwade vrucht voortbrengt, en geen 

kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;

44 Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht 

gekend; want men leest geen vijgen van 

doornen, en men snijdt geen druif van bramen.

JOHANNES 15:2     Alle rank, die in Mij geen 

vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al 

wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij 

meer vrucht drage.

3  Gijlieden zijt nu rein om het woord,

 dat Ik tot u gesproken heb.

4  Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs 

de rank geen vrucht kan dragen van 

zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; 

alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

5  Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die 

in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

6  Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten 

geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; 

en men vergadert dezelve, en men werpt ze 

in het vuur, en zij worden verbrand.

7  Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in 

u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, 

en het zal u geschieden.

8  Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat 

gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn 

discipelen zijn.

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     Blaast de bazuin te Sion, en roept 

luide op den berg Mijner heiligheid; laat 

alle inwoners des lands beroerd zijn, want 

de dag des HEEREN komt, want hij is 

nabij.

JOËL 2:2-12

JOËL 2:13     En scheurt uw hart en niet uw 

klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw 

God; want Hij is genadig en barmhartig, 

lankmoedig en groot van goedertierenheid, 

en berouw hebbende over het kwade.

14  Wie weet, Hij mocht Zich wenden en 

berouw hebben; en Hij mocht een zegen 

achter Zich overlaten tot spijsoffer en 

drankoffer voor den HEERE, uw God.

JOËL 2:15-17

ROMEINEN 2:4     Of veracht gij den 

rijkdom Zijner goedertierenheid, en 

verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, 

niet wetende, dat de goedertierenheid 

Gods u tot bekering leidt? 

1 THESSALONICENSEN 5:2     Want gij weet 

zelven zeer wel, dat de dag des Heeren 

alzo zal komen, gelijk een dief in den 

nacht. 

1 PETRUS 4:7     En het einde aller dingen is 

nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de 

gebeden. 

Zie: #5; #6; Psalm 103:8, Jesaja 57:15, Jesaja 66:2, 
Amos 3:6, Micha 7:18, Zefanja 2:3; Zefanja 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     Zo zal de HEERE ijveren over 

Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen. 

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn 

volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het 

koren, en den most, en de olie, dat gij 

daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal 

u niet meer overgeven tot een smaadheid 

onder de heidenen.

JOËL 2:20-22

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u 

en zijt blijde in den HEERE, uw God; 

want Hij zal u geven dien Leraar ter 

gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen 

nederdalen, den vroegen regen en den 

spaden regen in de eerste maand.

JOËL 2:24-25

JOËL 2:26     En gij zult overvloediglijk en 

tot verzadiging eten, en prijzen den Naam 

des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij 

u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet 

beschaamd worden tot in eeuwigheid. 

27  En gij zult weten, dat Ik in het midden van 

Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, 

ben, en niemand meer; en Mijn volk zal 

niet beschaamd worden in eeuwigheid.

ROMEINEN 9:23     En opdat Hij zou bekend 

maken den rijkdom Zijner heerlijkheid 

over de vaten der barmhartigheid, die Hij 

te voren bereid heeft tot heerlijkheid?

JAKOBUS 5:11     Ziet, wij houden hen 

gelukzalig, die verdragen; gij hebt de 

verdraagzaamheid van Job gehoord, en 

gij hebt het einde des Heeren gezien, 

dat de Heere zeer barmhartig is en een 

Ontfermer.

JOËL
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OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 

Zie: #1; #2; #3; Psalm 72:6,7.
Vers 23 wordt in de King James Bijbel anders vertaald.

E27 Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

JOËL 2:28     En daarna zal het geschieden, dat 

Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en 

uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; 

uw ouden zullen dromen dromen, uw 

jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de 

dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn 

Geest uitgieten.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

 de dorstigen, en stromen op het droge; 

 Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, 

 en Mijn zegen op uw nakomelingen.

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

LUKAS 11:13     Indien dan gij, die boos zijt, weet 

uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te 

meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest 

geven dengenen, die Hem bidden?

JOHANNES 3:5     Jezus antwoordde: 

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand 

niet geboren wordt uit water en Geest, hij 

kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

JOHANNES 7:38     Die in Mij gelooft, 

gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des 

levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken 

ontvangen zouden, die in Hem geloven; 

want de Heilige Geest was nog niet, 

overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

JOHANNES 14:16     En Ik zal den Vader 

bidden, en Hij zal u een anderen Trooster 

geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17  Namelijk den Geest der waarheid, Welken de 

wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem 

niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; 

want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

JOHANNES 15:26     Maar wanneer de 

Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u 

zenden zal van den Vader, namelijk de 

Geest der waarheid, Die van den Vader 

uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

JOHANNES 16:7     Doch Ik zeg u de 

waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want 

indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot 

u niet komen; maar indien Ik heenga, 

 zo zal Ik Hem tot u zenden. 

8  En Die gekomen zijnde, zal de wereld 

overtuigen van zonde, 

 en van gerechtigheid, en van oordeel:

9  Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn 

Vader heenga, en gij zult Mij niet meer 

zien; 11 En van oordeel, omdat de overste 

dezer wereld geoordeeld is.

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, 

 doch gij kunt die nu niet dragen.

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, 

namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u 

in al de waarheid leiden; want Hij zal van 
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Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij 

zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal 

het uit het Mijne nemen, en zal het u 

verkondigen.

HANDELINGEN 2:16     Maar dit is het, wat 

gesproken is door den profeet Joël:

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt 

God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op 

alle vlees; en uw zonen en uw dochters 

zullen profeteren, en uw jongelingen 

zullen gezichten zien, en uw ouden zullen 

dromen dromen.

18 En ook op Mijn dienstknechten, en op 

Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 

profeteren.

HANDELINGEN 10:44     Als Petrus nog deze 

woorden sprak, viel de Heilige Geest op 

allen, die het Woord hoorden.

45  En de gelovigen, die uit de besnijdenis 

waren, zovelen als met Petrus gekomen 

waren, ontzetten zich, dat de gave des 

Heiligen Geestes ook op de heidenen 

uitgestort werd.

HANDELINGEN 13:2     En als zij den Heere 

dienden, en vastten, zeide de Heilige 

Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas 

en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen 

geroepen heb.

ROMEINEN 5:5     En de hoop beschaamt 

niet, omdat de liefde Gods in onze harten 

uitgestort is door den Heiligen Geest, Die 

ons is gegeven.

ROMEINEN 8:13     Want indien gij naar het 

vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien 

gij door den Geest de werkingen des 

lichaams doodt, zo zult gij leven.

14  Want zovelen als er door den Geest Gods 

geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15  Want gij hebt niet ontvangen den Geest 

der dienstbaarheid wederom tot vreze; 

maar gij hebt ontvangen den Geest der 

aanneming tot kinderen, door Welken 

 wij roepen: Abba, Vader!

16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, 

 dat wij kinderen Gods zijn.

1 KORINTHE 2:12     Doch wij hebben niet 

ontvangen den geest der wereld, maar 

den Geest, Die uit God is, opdat wij 

zouden weten de dingen, die ons van God 

geschonken zijn; 

13  Dewelke wij ook spreken, niet met 

woorden, die de menselijke wijsheid leert, 

maar met woorden, die de Heilige Geest 

leert, geestelijke dingen met geestelijke 

samenvoegende.

1 KORINTHE 6:19     Of weet gij niet, dat 

ulieder lichaam een tempel is van den 

Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van 

God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

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     En Ik zal wondertekenen geven 

in den hemel en op de aarde: bloed, en 

vuur, en rookpilaren.
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31  De zon zal veranderd worden in duisternis, 

en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt.

32  En het zal geschieden, al wie den Naam 

des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 

worden; want op den berg Sions en te 

Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als 

de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de 

overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

MATTHÉÜS 24:29     En terstond na de 

verdrukking dier dagen, zal de zon 

verduisterd worden, en de maan zal haar 

schijnsel niet geven, en de sterren zullen 

van den hemel vallen, en de krachten der 

hemelen zullen bewogen worden. 

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen 

het teken van den Zoon des mensen; 

 en dan zullen al de geslachten der aarde 

wenen, en zullen den Zoon des mensen 

zien, komende op de wolken des hemels, 

met grote kracht en heerlijkheid. 

31  En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een 

bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier 

winden, van het ene uiterste der hemelen 

tot het andere uiterste derzelve.

MATTHÉÜS 27:45     En van de zesde ure aan 

werd er duisternis over de gehele aarde, tot 

de negende ure toe.

MARKUS 13:24     Maar in die dagen, na 

die verdrukking, zal de zon verduisterd 

worden, en de maan zal haar schijnsel niet 

geven. 

25 En de sterren des hemels zullen daaruit 

vallen, en de krachten, die in de hemelen 

zijn, zullen bewogen worden.

LUKAS 21:11     En er zullen grote 

aardbevingen wezen in verscheidene 

plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; 

er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote 

tekenen van den hemel geschieden.

LUKAS 21:25     En er zullen tekenen zijn 

in de zon, en maan, en sterren, en 

op de aarde benauwdheid der volken 

met twijfelmoedigheid, als de zee en 

watergolven groot geluid zullen geven; 

26 En den mensen het hart zal bezwijken 

van vrees en verwachting der dingen, die 

het aardrijk zullen overkomen; want de 

krachten der hemelen zullen bewogen 

worden.

HANDELINGEN 2:19     En Ik zal wonderen 

geven in den hemel boven, en tekenen 

 op de aarde beneden, bloed en vuur, 

 en rookdamp. 

20 De zon zal veranderd worden in duisternis, 

en de maan in bloed, eer dat de grote en 

doorluchtige dag des Heeren komt. 

21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den 

Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 

worden.

OPENBARING 6:12     En ik zag, toen Het 

het zesde zegel geopend had, en ziet, er 

werd een grote aardbeving; en de zon werd 

zwart als een haren zak, en de maan werd 

als bloed.

13  En de sterren des hemels vielen op de 

aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe 

vijgen afwerpt, als hij van een groten wind 

geschud wordt.

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.
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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 ziet, in die dagen en te dier 

tijd, als Ik de gevangenis van Juda en 

Jeruzalem zal wenden;

JOËL 3:2-16

JOËL 3:17      En gijlieden zult weten, dat Ik 

de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, 

den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem 

zal een heiligheid zijn, en vreemden 

zullen niet meer door haar doorgaan.

18  En het zal te dien dage geschieden dat de 

bergen van zoeten wijn zullen druipen, 

en de heuvelen van melk vlieten, en alle 

stromen van Juda vol van water gaan; 

en er zal een fontein uit het huis des 

HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim 

bewateren.

19 Egypte zal tot verwoesting worden, en 

Edom zal worden tot een woeste wildernis, 

om het geweld, gedaan aan de kinderen 

van Juda, in welker land zij onschuldig 

bloed vergoten hebben.

20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en 

Jeruzalem van geslacht tot geslacht.

21  En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat 

Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal 

wonen op Sion.

DANIËL 12:1     En te dier tijd zal Michaël 

opstaan, die grote vorst, die voor de 

kinderen uws volks staat, als het zulk een 

tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet 

geweest is, sinds dat er een volk geweest is, 

tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal 

uw volk verlost worden, al wie gevonden 

wordt geschreven te zijn in het boek.

MICHA 4:7     En Ik zal haar, die hinkende 

was, maken tot een overblijfsel, en haar 

die verre henen verstoten was, tot een 

machtig volk; en de HEERE zal Koning 

over hen zijn op den berg Sions, van nu 

aan tot in eeuwigheid.

ZACHARÍA 13:1     Te dien dage zal er een 

Fontein geopend zijn voor het huis Davids, 

en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen 

de zonde en tegen de onreinigheid.

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde, en 

zeide tot haar: Een ieder, die van dit water 

drinkt, zal wederom dorsten;

14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het 

water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 

eeuwigheid niet dorsten; maar het water, 

dat Ik hem zal geven, zal in hem worden 

een fontein van water, springende tot in 

het eeuwige leven.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, 

 de tabernakel Gods is bij de mensen, 

 en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen 

 en hun God zijn.

OPENBARING 21:6     En Hij sprak tot mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den 

dorstige geven uit de fontein van het water 

des levens voor niet.

OPENBARING 21:27     En in haar zal 

niet inkomen iets, dat ontreinigt, en 

gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 

maar die geschreven zijn in het boek des 

levens des Lams.
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OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

2  In het midden van haar straat en op de 

ene en de andere zijde der rivier was de 

boom des levens, voortbrengende twaalf 

vruchten, van maand tot maand gevende 

zijne vrucht; en de bladeren des booms 

waren tot genezing der heidenen.

3  En geen vervloeking zal er meer tegen 

iemand zijn; en de troon Gods en des Lams 

zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten 

zullen Hem dienen;

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.
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F08 Details van de dood van de Messias.

AMOS 8:9     En het zal te dien dage 

geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik 

de zon op den middag zal doen ondergaan, 

en het land bij lichten dage verduisteren. 

MATTHÉÜS 27:45     En van de zesde ure aan 

werd er duisternis over de gehele aarde, 

 tot de negende ure toe.

Zie: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend

  worden.

AMOS 8:11     Ziet, de dagen komen, spreekt 

de Heere HEERE, dat Ik een honger in 

het land zal zenden; niet een honger naar 

brood, noch dorst naar water, maar om te 

horen de woorden des HEEREN.

MATTHÉÜS 4:25     En vele scharen volgden 

Hem na, van Galilea en van Dekapolis, en 

van Jeruzalem, en van Judea, en van over 

de Jordaan.

MATTHÉÜS 7:28     En het is geschied, als 

Jezus deze woorden geëindigd had, dat de 

scharen zich ontzetten over Zijn leer;

MATTHÉÜS 8:1     Toen Hij nu van den berg 

afgeklommen was, zijn Hem vele scharen 

gevolgd.

MATTHÉÜS 9:36     En Hij, de scharen 

ziende, werd innerlijk met ontferming 

bewogen over hen, omdat zij vermoeid 

 en verstrooid waren, gelijk schapen, 

 die geen herder hebben.

MATTHÉÜS 12:23     En al de scharen 

ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze 

 de Zoon van David?

MATTHÉÜS 13:34     Al deze dingen heeft 

Jezus tot de scharen gesproken door 

gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak 

Hij tot hen niet.

MATTHÉÜS 21:11     En de scharen zeiden: 

Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth 

 in Galilea.

MATTHÉÜS 22:33     En de scharen, dit 

horende, werden verslagen over Zijn leer.

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     Te dien dage zal Ik de vervallen 

hut van David weder oprichten, en Ik zal 

haar reten vertuinen, en wat aan haar is 

afgebroken, weder oprichten, en zal ze 

bouwen, als in de dagen van ouds;

12  Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel 

van Edom, en al de heidenen, die naar 

Mijn Naam genoemd worden, spreekt 

 de HEERE, Die dit doet.
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13  Ziet, de dagen komen, spreekt de 

HEERE, dat de ploeger den maaier, en 

de druiventreder den zaadzaaier genaken 

zal; en de bergen zullen van zoeten wijn 

druipen, en al de heuvelen zullen smelten. 

14  En Ik zal de gevangenis van Mijn volk 

Israël wenden, en zij zullen de verwoeste 

steden herbouwen en bewonen, en 

wijngaarden planten, en derzelver wijn 

drinken; en zij zullen hoven maken, 

 en derzelver vrucht eten. 

15  En Ik zal ze in hun land planten; en zij 

zullen niet meer worden uitgerukt uit hun 

land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt 

de HEERE, uw God.

HANDELINGEN 15:14     Simeon heeft 

verhaald hoe God eerst de heidenen heeft 

bezocht, om uit hen een volk aan te nemen 

voor Zijn Naam.

15  En hiermede stemmen overeen de 

woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16  Na dezen zal Ik wederkeren, en weder 

opbouwen de tabernakel van David, die 

vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken 

is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven 

weder oprichten.

17  Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen 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 den berg Sions zal 

ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid 

zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun 

erfgoederen erfelijk bezitten. 

18 En Jakobs huis zal een vuur zijn, en 

Jozefs huis een vlam, en Ezau’s huis 

tot een stoppel; en zij zullen tegen hen 

ontbranden, en zullen ze verteren, 

zodat Ezau’s huis geen overgeblevene 

zal hebben; want de HEERE heeft het 

gesproken. 

19  En die van het zuiden zullen Ezau’s 

gebergte, en die van de laagte zullen de 

Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen 

het veld van Efraïm en het veld van 

Samaria erfelijk bezitten; en Benjamin 

Gilead. 

20 En de gevankelijk weggevoerden van dit 

heir der kinderen Israëls, hetgeen der 

Kanaänieten was, tot Zarfath toe; en de 

gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, 

hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden 

van het zuiden erfelijk bezitten. 

21 En er zullen heilanden op den berg Sions 

opkomen, om Ezau’s gebergte te richten; 

en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.

PSALM 2:6     Ik toch heb Mijn Koning 

gezalfd over Sion, den berg Mijner 

heiligheid.

PSALM 102:16     Dan zullen de heidenen 

den Naam des HEEREN vrezen, en alle 

koningen der aarde Uw heerlijkheid.

JESAJA 24:23     En de maan zal schaamrood 

worden, en de zon zal beschaamd worden, 

als de HEERE der heirscharen regeren zal 

op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor 

zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven. 

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

HEBREËN 12:22     Maar gij zijt gekomen tot 

den berg Sion, en de stad des levenden 

Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de 

vele duizenden der engelen;

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

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

Lam stond op den berg Sion, en met Hem 

honderd vier en veertig duizend, hebbende 

den Naam Zijns Vaders geschreven aan 

hun voorhoofden.

OPENBARING 21:27     En in haar zal 

niet inkomen iets, dat ontreinigt, en 

gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 

 maar die geschreven zijn in het boek 

 des levens des Lams.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

JONA 1:17     De HEERE nu beschikte een 

groten vis, om Jona in te slokken; en Jona 

was in het ingewand van den vis, drie 

dagen en drie nachten.

JONA 2:2     En hij zeide: Ik riep uit mijn 

benauwdheid tot den HEERE, en Hij 

antwoordde mij; uit den buik des grafs 

schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.

3  Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, 

in het hart der zeeen, en de stroom 

omving mij; al Uw baren en Uw golven 

gingen over mij henen.

4  En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor 

Uw ogen; nochtans zal ik den tempel 

Uwer heiligheid weder aanschouwen.

5  De wateren hadden mij omgeven tot de 

ziel toe, de afgrond omving mij; het wier 

was aan mijn hoofd gebonden.

6  Ik was nedergedaald tot de gronden der 

bergen; de grendelen der aarde waren om 

mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt 

mijn leven uit het verderf opgevoerd, 

 o HEERE, mijn God!

7  Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht 

ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam 

tot U, in den tempel Uwer heiligheid.

MATTHÉÜS 12:39     Maar Hij antwoordde 

en zeide tot hen: Het boos en overspelig 

geslacht verzoekt een teken; en hun zal 

geen teken gegeven worden, dan het teken 

van Jonas, den profeet.

40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie 

nachten was in den buik van den walvis, 

alzo zal de Zoon des mensen drie dagen 

en drie nachten wezen in het hart der 

aarde.

41 De mannen van Nineve zullen opstaan 

in het oordeel met dit geslacht, en zullen 

hetzelve veroordelen; want zij hebben zich 

bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, 

meer dan Jona is hier!

MATTHÉÜS 16:4     Het boos en overspelig 

geslacht verzoekt een teken; en hun zal 

geen teken gegeven worden, dan het teken 

van Jona, den profeet. En hen verlatende, 

ging Hij 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.
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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     Voorzeker zal Ik u, o Jakob! 

gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls 

overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen 

zetten als schapen van Bozra; als een 

kudde in het midden van haar kooi zullen 

zij van mensen deunen.

13  De doorbreker zal voor hun aangezicht 

optrekken; zij zullen doorbreken, en door 

de poort gaan, en door dezelve uittrekken; 

en hun koning zal voor hun aangezicht 

henengaan; en de HEERE in hun spits.

JESAJA 42:13     De HEERE zal uittrekken 

als een held; Hij zal den ijver opwekken 

als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij 

zal een groot getier maken; Hij zal Zijn 

vijanden overweldigen.

JESAJA 55:4     Ziet, Ik heb hem tot een 

getuige der volken gegeven, een vorst en 

gebieder der volken.

1 KORINTHE 15:25     Want Hij moet als 

Koning heersen, totdat Hij al de vijanden 

onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

HEBREËN 2:9     Maar wij zien Jezus met 

heerlijkheid en eer gekroond, Die een 

weinig minder dan de engelen geworden 

was, vanwege het lijden des doods, opdat 

Hij door de genade Gods voor allen den 

dood smaken zou. 

10 Want het betaamde Hem, om Welken 

alle dingen zijn, en door Welken alle 

dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot 

de heerlijkheid leidende, den oversten 

Leidsman hunner zaligheid door lijden 

zou heiligen.

HEBREËN 2:14     Overmits dan de kinderen 

des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo 

is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig 

geworden, opdat Hij door den dood te 

niet doen zou dengene, die het geweld des 

doods had, dat is, den duivel; 

15  En verlossen zou al degenen, die met 

vreze des doods, door al hun leven, der 

dienstbaarheid onderworpen waren.

HEBREËN 6:20     Daar de Voorloper voor ons 

is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening 

van Melchizedek, een Hogepriester geworden 

zijnde in der eeuwigheid.

OPENBARING 6:2     En ik zag, en ziet, een 

wit paard, en Die daarop zat, had een 

boog; en Hem is een kroon gegeven, en 

Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij 

overwonne!

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.

OPENBARING 17:14     Dezen zullen tegen 

het Lam krijgen, en het Lam zal hen 

overwinnen (want Het is een Heere der 

heren, en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en 

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     Maar in het laatste der dagen 

zal het geschieden, dat de berg van het 

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op 

den top der bergen; en hij zal verheven 

zijn boven de heuvelen, en de volken 

zullen tot hem toevloeien.

2  En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den 

berg des HEEREN, en ten huize van den 

God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn 

wegen, en wij in Zijn paden wandelen; 

want uit Sion zal de wet uitgaan, en des 

HEEREN woord uit Jeruzalem.

3  En Hij zal onder grote volken richten, 

en machtige heidenen straffen, tot verre 

toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot 

spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het 

ene volk zal tegen het andere volk geen 

zwaard opheffen, en zij zullen den krijg 

niet meer leren.

4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn 

wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er 

zal niemand zijn, die ze verschrikke; want 

de mond des HEEREN der heirscharen 

heeft het gesproken.

7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken 

tot een overblijfsel, en haar die verre 

henen verstoten was, tot een machtig 

volk; en de HEERE zal Koning over hen 

zijn op den berg Sions, van nu aan tot in 

eeuwigheid.

JESAJA 2:2     En het zal geschieden in het 

laatste der dagen, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven 

worden boven de heuvelen, en tot 

denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: 

Komt, laat ons opgaan tot den berg des 

HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, 

opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat 

wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord 

uit Jeruzalem.

4  En Hij zal rechten onder de heidenen, en 

bestraffen vele volken; en zij zullen hun 

zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen 

tot sikkelen; het ene volk zal tegen het 

andere volk geen zwaard opheffen, en zij 

zullen geen oorlog meer leren.

5  Komt, gij huis van Jakob, en laat ons 

wandelen in het licht des HEEREN.

LUKAS 1:33     En Hij zal over het huis Jakobs 

Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

HANDELINGEN 17:31     Daarom dat Hij 

een dag gesteld heeft, op welken Hij 

den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe 

geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de 

doden opgewekt heeft.

ROMEINEN 11:5     Alzo is er dan ook in 

dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel 

geworden, naar de verkiezing der genade. 

6  En indien het door genade is, zo is het 

niet meer uit de werken; anderszins is de 

genade geen genade meer; en indien het is 
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uit de werken, zo is het geen genade meer; 

anderszins is het werk geen werk meer.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27  En dit is hun een verbond van Mij, 

 als Ik hun zonden zal wegnemen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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, rot u met benden, gij doch-

ter der bende, hij zal een belegering tegen ons 

stellen; zij zullen den rechter Israëls met de 

roede op het kinnebakken slaan.

MATTHÉÜS 26:67     Toen spogen zij in Zijn 

aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.

68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, 

zeggende: 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 gij, Bethlehem Efratha! zijt 

 gij klein om te wezen onder de duizenden 

 van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, 

 Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens 

uitgangen zijn van ouds, van de dagen 

 der eeuwigheid.

MATTHÉÜS 2:4     En bijeenvergaderd 

hebbende al de overpriesters en 

Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, 

waar de Christus zou geboren worden.

5  En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, 

 in Judea gelegen; want alzo is geschreven 

door den profeet:

6  En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt 

geenszins 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, gij zult bevrucht 

worden, en een Zoon baren, en zult Zijn 

naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven. 

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

LUKAS 2:4     En Jozef ging ook op van 

Galilea, uit de stad Nazareth, naar 

Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem 

genaamd wordt, (omdat hij uit het huis 

 en geslacht van David was);
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5  Om beschreven te worden met Maria, zijn 

ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat 

de dagen vervuld werden, dat zij baren 

zoude.

7  En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en 

wond Hem in doeken, en leide Hem neder 

in de kribbe, omdat voor henlieden geen 

plaats was in de herberg.

JOHANNES 1:1     In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.

JOHANNES 7:41     Anderen zeiden: Deze is 

de Christus. En anderen zeiden: Zal dan 

de Christus uit Galilea komen?

42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus 

komen zal uit den zade Davids, en van het 

vlek Bethlehem, waar David was?

1 PETRUS 1:20     Dewelke wel voorgekend is 

geweest voor de grondlegging der wereld, 

maar geopenbaard is in deze laatste tijden 

om uwentwil,

21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem 

opgewekt heeft uit de doden, en Hem 

heerlijkheid gegeven heeft, opdat 

 uw geloof en hoop op God zijn zou.

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 henlieden 

overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die 

baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de 

overigen Zijner broederen zich bekeren 

met de kinderen Israëls.

3  En Hij zal staan, en zal weiden in de 

kracht des HEEREN, in de hoogheid van 

den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en 

zij zullen wonen, want nu zal Hij groot 

zijn tot aan de einden der aarde.

MATTHÉÜS 1:21     En zij zal een Zoon 

baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die van dezen stal niet zijn; deze 

moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn 

stem horen; en het zal worden een kudde, 

en een Herder.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 

28  En Ik geef hun het eeuwige leven; 

 en zij zullen niet verloren gaan in der 

eeuwigheid, en niemand zal dezelve 

 uit Mijn hand rukken. 

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, 

 is meerder dan allen; en niemand kan ze 

rukken uit de hand Mijns Vaders.

MICHA

micha 5
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OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen 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     En Deze zal Vrede zijn;

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld 

hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd en zij niet versaagd.

ROMEINEN 16:20     En de God des vredes 

zal den satan haast onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onzen Heere 

Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

deze beiden een gemaakt heeft, en den 

middelmuur des afscheidsels gebroken 

hebbende,

KOLOSSENZEN 1:20     En dat Hij, door 

Hem vrede gemaakt hebbende door het 

bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, 

alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, 

hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij 

 de dingen die in de hemelen zijn.

HEBREËN 13:20     De God nu des vredes, 

Die den grote Herder der schapen, door 

het bloed des eeuwigen testaments, uit de 

doden heeft wedergebracht, namelijk onze 

Heere Jezus Christus,

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     Ik zal haar wonderen 

doen zien, als in de dagen, toen gij uit 

Egypteland uittoogt. 

16  De heidenen zullen het zien, en 

beschaamd zijn, vanwege al hun macht; 

 zij zullen de hand op den mond leggen; 

hun oren zullen doof worden. 

17  Zij zullen het stof lekken, als de slang; 

als kruipende dieren der aarde, zullen zij 

zich beroeren uit hun sloten; zij zullen 

met vervaardheid komen tot den HEERE, 

onzen God, en zullen voor U vrezen.

18  Wie is een God gelijk Gij, Die de 

ongerechtigheid vergeeft, en de 

overtreding van het overblijfsel Zijner 

erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn 

niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan 

goedertierenheid. 

19  Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij 

zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij 

zult al hun zonden in de diepten der zee 

werpen.

20 Gij zult Jakob de trouw, Abraham de 

goedertierenheid geven, die Gij onzen 

vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

MICHA
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2 KRONIEKEN 7:14     En Mijn volk, over 

dewelken Mijn Naam genoemd wordt, 

zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn 

aangezicht zoeken, en zich bekeren van 

hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel 

horen, en hun zonden vergeven, en hun 

land genezen.

JESAJA 55:7     De goddeloze verlate zijn weg, 

en de ongerechtige man zijn gedachten; en 

hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij 

Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, 

want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

KLAAGLIEDEREN 3:32     Caph. Maar 

als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich 

ontfermen, naar de grootheid Zijner 

goedertierenheden.

HOSÉA 3:5     Daarna zullen zich de kinderen 

Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, 

hun God, en David, hun Koning; en zij 

zullen vrezende komen tot den HEERE en 

tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

ZACHARÍA 10:6     En Ik zal het huis van 

Juda versterken, en het huis van Jozef zal 

Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; 

want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij 

zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten 

had; want Ik ben de HEERE, hun God, 

 en Ik zal ze verhoren.

MATTHÉÜS 18:21     Toen kwam Petrus tot 

Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal  

zal mijn broeder tegen mij zondigen, 

 en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 

22  Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 

zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven 

maal.

LUKAS 7:49     En die mede aanzaten, 

begonnen te zeggen bij zichzelven: 

 Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?

HEBREËN 10:16     Want nadat Hij te voren 

gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik 

met hen maken zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun 

harten, en Ik zal die inschrijven in hun 

verstanden; 

17  En hun zonden en hun ongerechtigheden 

zal Ik geenszins meer gedenken.

1 PETRUS 2:10     Gij, die eertijds geen volk 

waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds 

niet ontfermd waart, maar nu ontfermd 

zijt geworden.

Zie: #1; #2; #3; #5 ; Psalm 103:3.

MICHA
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C01 De komst van de Messias voorzegd.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

HÁBAKUK 2:3     Want het gezicht zal nog 

tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij 

het op het einde voortbrengen, en niet 

liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want 

Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet 

achterblijven. 

PSALM 130:5     Ik verwacht den HEERE; 

mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn 

Woord.

6  Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan 

de wachters op den morgen; de wachters 

op den morgen.

JESAJA 8:17     Daarom zal ik den HEERE 

verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt 

voor het huis van Jakob, en ik zal Hem 

verwachten. 

JESAJA 46:13     Ik breng Mijn gerechtigheid 

nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil 

zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven 

in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid. 

LUKAS 18:7     Zal God dan geen recht doen 

Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot 

Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is 

over hen?

8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen 

zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij 

komt, zal Hij ook geloof vinden op de 

aarde?

HEBREËN 10:37     Want: Nog een zeer 

weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal 

komen, en niet vertoeven. 

2 PETRUS 3:9     De Heere vertraagt de 

belofte niet (gelijk enigen dat traagheid 

achten ), maar is lankmoedig over ons, 

niet willende, dat enigen verloren gaan, 

maar dat zij 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     Ziet, zijn ziel verheft 

zich, zij is niet recht in hem; maar de 

rechtvaardige zal door zijn geloof leven. 

ROMEINEN 1:17     Want de rechtvaardigheid 

Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 

geloof tot geloof; gelijk geschreven is: 

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven. 

GALATEN 2:16     Doch wetende, dat de 

mens niet gerechtvaardigd wordt uit de 

werken der wet, maar door het geloof 

van Jezus Christus, zo hebben wij ook in 

Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden 

gerechtvaardigd worden uit het geloof van 

Christus, en niet uit de werken der wet; 

daarom dat uit de werken der wet geen 

vlees zal gerechtvaardigd worden.

GALATEN 3:11     En dat niemand door de 

wet gerechtvaardigd wordt voor God, is 

openbaar; want de rechtvaardige zal uit het 

geloof leven. 

12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar 

de mens, die deze dingen doet, zal door 

dezelve leven.

HÁBAKUK
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380

HEBREËN 10:38     Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven; en zo 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 vervuld 

worden, dat zij de heerlijkheid des 

HEEREN bekennen, gelijk de wateren den 

bodem der zee bedekken.

JESAJA 11:9     Men zal nergens leed doen 

noch verderven op den gansen berg 

Mijner heiligheid; want de aarde zal vol 

van kennis des HEEREN zijn, gelijk de 

wateren den bodem der zee bedekken.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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.

HÁBAKUK
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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     Gewisselijk, dan zal Ik tot de 

volken een reine spraak wenden; opdat zij 

allen den Naam des HEEREN aanroepen, 

opdat zij Hem dienen met een eenparigen 

schouder.

ZEFÁNJA 3:10-11

ZEFÁNJA 3:12     Maar Ik zal in het midden 

van u doen overblijven een ellendig en 

arm volk; die zullen op den Naam des 

HEEREN betrouwen. 

13  De overgeblevenen van Israël zullen geen 

onrecht doen, noch leugen spreken, en 

in hun mond zal geen bedriegelijke tong 

gevonden worden; maar zij zullen weiden 

en nederliggen, en niemand zal hen 

verschrikken.

14  Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, 

Israël; wees blijde, en spring op van 

vreugde van ganser harte, gij dochter 

Jeruzalems!

15  De HEERE heeft uw oordelen 

weggenomen, Hij heeft uw vijand 

weggevaagd; de Koning Israëls, de HEERE, 

is in het midden van u, gij zult geen kwaad 

meer zien.

16  Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd 

worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen 

niet slap worden.

17 De HEERE, uw God, is in het midden van 

u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal 

over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal 

zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over 

 u verheugen met gejuich.

ZEFÁNJA 3:18-19

ZEFÁNJA 3:20     Te dier tijd zal Ik ulieden 

herwaarts brengen, ten tijde namelijk, 

als Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal 

ulieden zetten tot een naam en tot een 

lof, onder alle volken der aarde, als Ik uw 

gevangenissen voor uw ogen wenden zal, 

zegt de HEERE.

EZECHIËL 37:24     En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn; en zij zullen 

allen te zamen een Herder hebben; en zij 

zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn 

inzettingen bewaren en die doen.

25  En zij zullen wonen in het land, dat Ik 

Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw 

vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen 

zij wonen, zij en hun kinderen, en hun 

kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn 

Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot 

in eeuwigheid.

MATTHÉÜS 21:9     En de scharen, die 

voorgingen en die volgden, riepen, 

zeggende: Hosanna den Zone Davids! 

Gezegend is Hij, Die komt in den Naam 

des Heeren! Hosanna in de hoogste 

hemelen!

MATTHÉÜS 26:61     Maar ten laatste 

kwamen twee valse getuigen, en zeiden: 

Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel 

Gods afbreken, en in drie dagen denzelven 

opbouwen.

62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot 

Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?

63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer 

U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, 

of Gij zijt de Christus, de Zoon van God?

ZEFÁNJA
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MATTHÉÜS 27:12     En als Hij van 

de overpriesters en de ouderlingen 

beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.

13  Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij 

niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen?

14  Maar Hij antwoordde hem niet op een 

enig woord, alzo dat de stadhouder zich 

zeer verwonderde.

LUKAS 4:18     De Geest des Heren is op 

Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 

heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van harte;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de 

verslagenen heen te zenden in vrijheid; 

om te prediken het aangename jaar des 

Heeren.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam gepredikt 

worden bekering en vergeving der zonden, 

onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.

JOHANNES 13:1     En voor het feest van 

het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure 

gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou 

overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, 

die in de wereld waren, liefgehad had, zo 

heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

12  Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, 

gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. 

13  Niemand heeft meerder liefde dan deze, 

dat iemand zijn leven zette voor zijn 

vrienden. 

ROMEINEN 8:37     Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars, door Hem, Die 

ons liefgehad heeft.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor U aanbidden; want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 19:1     En na dezen hoorde ik 

als een grote stem ener grote schare in den 

hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, 

en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht 

zij den Heere, onzen 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.

ZEFÁNJA
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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 alzo zegt de HEERE der 

heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal 

het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, 

en de zee, en het droge doen beven.

8 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij 

zullen komen tot den Wens aller heidenen, 

en Ik zal, dit huis met heerlijkheid 

vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.

9 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, 

spreekt de HEERE der heirscharen.

10 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter 

worden, dan van het eerste, zegt de HEERE 

der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede 

geven, spreekt de HEERE der heirscharen.

GENESIS 49:10     De schepter zal van Juda 

niet wijken, noch de wetgever van tussen 

zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven 

zullen de volken gehoorzaam zijn.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

ROMEINEN 14:17     Want het Koninkrijk 

Gods is niet spijs en drank, maar 

rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, 

door den Heiligen Geest.

2 KORINTHE 3:9     Want indien de 

bediening der verdoemenis heerlijkheid 

geweest is, veel meer is de bediening der 

rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. 

10  Want ook het verheerlijkte is zelfs niet 

verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien 

 van deze uitnemende heerlijkheid.

OPENBARING 21:2     En ik, Johannes, 

zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

nederdalende van God uit den hemel, toebereid 

als een bruid, die voor haar man versierd is.

3  En ik hoorde een grote stem uit den 

hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods 

is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, 

en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 

zal bij hen en hun God zijn.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

C01 De Komst van de Messias voorzegd.

HAGGAÏ 2:24     Te dien dage, spreekt de 

HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, 

o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn 

knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u 

stellen, als een zegelring; want u heb Ik 

verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.

LUKAS 3:23     En Hij, Jezus, begon omtrent 

dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men 

meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,

24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, 

den zoon van Melchi, den zoon van Janna, 

den zoon van Jozef,

25 Den zoon van Mattathias, den zoon van 

Amos, den zoon van Naum, den zoon 

 van Esli, den zoon van Naggai,

26 Den zoon van Maath, den zoon van 

Mattathias, den zoon van Semei, den zoon 

van Jozef, den zoon van Juda,

27  Den zoon van Johannes, den zoon van 

Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon 

van Salathiel, den 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 zegt de HEERE 

alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd 

met ontfermingen; Mijn huis zal daarin 

gebouwd worden, spreekt de HEERE der 

heirscharen, en het richtsnoer zal over 

Jeruzalem uitgestrekt worden.

17  Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE 

der heirscharen: Mijn steden zullen nog 

uitgespreid worden vanwege het goede; 

want de HEERE zal Sion nog troosten, en 

Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

JESAJA 40:1     Troost, troost Mijn volk, zal 

ulieder God zeggen.

2  Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en 

roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, 

dat haar ongerechtigheid verzoend is, 

dat zij van de hand des HEEREN dubbel 

ontvangen heeft voor al haar zonden.

JESAJA 40:9     O Sion, gij verkondigster van 

goede boodschap, klim op een hogen berg; 

o Jeruzalem, gij verkondigster van goede 

boodschap, hef uw stem op met macht, hef 

ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: 

Zie hier is uw God! 

JESAJA 66:13     Als een, dien zijn moeder 

troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te 

Jeruzalem getroost worden.

MATTHÉÜS 9:35     En Jezus omging al 

de steden en vlekken, lerende in hun 

synagogen, en predikende het Evangelie 

des Koninkrijks, en genezende alle ziekte 

en alle kwale onder het volk. 

LUKAS 4:43     Maar Hij zeide tot hen: Ik 

moet ook andere steden het Evangelie van 

het Koninkrijk Gods verkondigen; want 

daartoe ben Ik uitgezonden. 

HANDELINGEN 1:8     Maar gij zult 

ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, 

Die over u komen zal; en gij zult Mijn 

getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 

geheel Judea en Samaria, en tot aan het 

uiterste der aarde.

HANDELINGEN 5:16     En ook de menigte 

uit de omliggende steden kwam 

gezamenlijk te Jeruzalem, brengende 

kranken, en die van onreine geesten 

gekweld waren; welke allen genezen 

werden. 

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 ziet, de Engel, Die met 

mij sprak, ging uit; en een andere Engel 

ging uit, hem tegemoet. 

4  En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen 

jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal 

dorpsgewijze bewoond worden, vanwege 

de veelheid der mensen en der beesten, 

ZACHARÍA
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die in het midden derzelve wezen zal. 

5  En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, 

een vurige muur rondom; en Ik zal tot 

heerlijkheid wezen in het midden van 

haar.

ZACHARÍA 2:6-9

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, gij 

dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal 

in het midden van u wonen, spreekt de 

HEERE.

11  En vele heidenen zullen te dien dage den 

HEERE toegevoegd worden, en zij zullen 

Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het 

midden van u wonen; en gij zult weten, 

dat de HEERE der heirscharen mij tot u 

gezonden heeft.

12  Dan zal de HEERE Juda erven voor 

Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal 

Jeruzalem nog verkiezen.

13  Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des 

HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn 

heilige woning.

PSALM 40:8     Toen zeide ik: Zie, ik kom; in 

de rol des boeks is van mij geschreven. 

LUKAS 2:32     Een Licht tot verlichting der 

heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 

Israël.

JOHANNES 8:14     Jezus antwoordde, en 

zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven 

getuig, zo is nochtans Mijn getuigenis 

waarachtig; want Ik weet, van waar Ik 

gekomen ben, en waar Ik heenga; maar 

gijlieden weet niet, van waar Ik kom, en 

waar Ik heenga.

JOHANNES 8:42     Jezus dan zeide tot hen: 

Indien God uw Vader ware, zo zoudt 

gij Mij liefhebben; want Ik ben van God 

uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben 

ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij 

heeft Mij gezonden.

JOHANNES 14:28     Gij hebt gehoord, dat Ik 

tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder 

tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij 

u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga 

heen tot den Vader; want Mijn Vader is 

meerder dan Ik.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere 

zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij 

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen 

voor de heidenen, en de koningen, en de 

kinderen Israëls.

ROMEINEN 3:29     Is God een God der 

Joden alleen? en is Hij het niet ook der 

heidenen? Ja, ook der heidenen;

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg, dat Jezus Chris-

tus een dienaar geworden is der besnijdenis, 

vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevesti-

gen zou de beloftenissen der vaderen;

9  En de heidenen God vanwege de 

barmhartigheid zouden verheerlijken; 

gelijk geschreven is: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam 

lofzingen.

zacharía 2
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10  En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij 

heidenen met Zijn volk!

11  En wederom: Looft den Heere, al gij 

heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

12  En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de 

wortel van Jessai, en Die opstaat, om over 

de heidenen te gebieden; op Hem zullen 

de heidenen hopen.

HEBREËN 9:27     En gelijk het den mensen gezet 

is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 

28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd 

zijnde, om veler zonden weg te nemen, 

zal ten anderen male zonder zonde gezien 

worden van degenen, die Hem verwachten 

tot zaligheid.

HEBREËN 10:7     Toen sprak Ik: Zie, Ik 

kom (in het begin des boeks is van Mij 

geschreven), om Uw wil te doen, o God!

OPENBARING 3:11     Zie, Ik kom haastelijk; 

houd dat gij hebt, opdat niemand uw 

kroon neme.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 16:15     Ziet, Ik kom als 

een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn 

klederen bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele, en men zijn schaamte niet zie.

OPENBARING 22:7     Zie, Ik kom 

haastiglijk, zalig is hij, die de woorden der 

profetie dezes boeks bewaart.

OPENBARING 22:12 En zie, Ik kom 

haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een 

iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

OPENBARING 22:17 En de Geest en 

de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, 

zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en 

die wil, neme het water des levens om niet.

OPENBARING 22:20 Die deze dingen 

getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. 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 toonde Hij mij 

Josua, den hogepriester, staande voor het 

aangezicht van den Engel des HEEREN; 

 en de satan stond aan zijn rechterhand, 

om hem te wederstaan.

2  Doch de HEERE zeide tot den satan: De 

HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE 

schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze 

niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

3  Josua nu was bekleed met vuile klederen, 

 als hij voor het aangezicht des Engels stond.

4  Toen antwoordde Hij, en sprak tot 

degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, 

zeggende: Doet deze vuile klederen van 

hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: 

Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u 

weggenomen, en Ik zal u wisselklederen 

aandoen.

ZACHARÍA
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5  Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op 

zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reinen 

hoed op zijn hoofd, en zij togen hem 

klederen aan; en de Engel des HEEREN 

stond daarbij.

ZACHARÍA 3:6-7

ZACHARÍA 3:8     Hoor nu toe, Josua, gij 

hogepriester! gij en uw vrienden, die voor 

uw aangezicht zitten, want zij zijn een 

wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, 

de SPRUITE, doen komen.

9  Want ziet, aangaande dien steen, welken 

Ik gelegd heb voor het aangezicht van 

Josua, op dien enen steen zullen zeven 

ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel 

graveren, spreekt de HEERE der 

heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid 

dezes lands op een dag wegnemen. 

10  Te dien dage, spreekt de HEERE der 

heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn 

naaste nodigen tot onder den wijnstok en 

tot onder den vijgeboom.

MATTHÉÜS 22:11     En als de koning 

ingegaan was, om de aanzittende gasten 

te overzien, zag hij aldaar een mens, niet 

gekleed zijnde met een bruiloftskleed;

12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij 

hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan 

hebbende? En hij verstomde.

LUKAS 1:32     Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 

en God, de Heere, zal Hem den troon van 

Zijn vader David geven.

33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

ROMEINEN 16:20     En de God des vredes 

zal den satan haast onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onzen Heere 

Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

ÉFEZE 6:11     Doet aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan 

tegen de listige omleidingen des duivels.

12  Want wij hebben den strijd niet tegen 

vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de geweldhebbers 

der wereld, der duisternis dezer eeuw, 

tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13  Daarom neemt aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt 

wederstaan in den bozen dag, en alles 

verricht hebbende, staande blijven.

1 JOHANNES 3:8     Die de zonde doet, is uit 

den duivel; want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, opdat Hij de werken des 

duivels verbreken zou.

OPENBARING 4:4     En rondom den 

troon waren vier en twintig tronen; en 

op de tronen zag ik de vier en twintig 

ouderlingen zittende, bekleed met witte 

klederen, en zij hadden gouden kronen op 

hun hoofden.

OPENBARING 4:10     Zo vielen de vier en 

twintig ouderlingen voor Hem, Die op den 

troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in 

alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen 

voor den troon, zeggende:

11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de 

heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want 

Gij hebt alle dingen geschapen, en door 

Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

ZACHARÍA
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OPENBARING 7:9     Na dezen zag ik, en 

ziet, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, 

en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 

witte klederen, en palm takken waren in 

hun handen.

10  En zij riepen met grote stem, zeggende: 

De zaligheid zij onzen God, Die op den 

troon zit, en het Lam.

11  En al de engelen stonden rondom den 

troon, en rondom de ouderlingen en de vier 

dieren; en vielen voor den troon neder op 

hun aangezicht, en aanbaden God,

12  Zeggende: Amen. De lof, en de 

heerlijkheid, en de wijsheid, en de 

dankzegging, en de eer, en de kracht, 

en de sterkte zij onzen God in alle 

eeuwigheid. Amen.

13  En een uit de ouderlingen antwoordde, 

zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn 

met de lange witte klederen, wie zijn zij, 

en van waar zijn zij gekomen?

14  En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. 

En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die 

uit de grote verdrukking komen; en zij 

hebben hun lange klederen gewassen, 

 en hebben hun lange klederen wit 

gemaakt in het bloed des Lams.

OPENBARING 19:8     En haar is gegeven, 

dat zij bekleed worde met rein en blinkend 

fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn

 de rechtvaardigmakingen der 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 spreek tot hem, 

zeggende: Alzo spreekt de HEERE der 

heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens 

naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats 

spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel 

bouwen.

13  Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, 

en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal 

zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal 

priester zijn op Zijn troon; en de raad des 

vredes zal tussen die Beiden wezen.

15  En die verre zijn, zullen komen, en zullen 

bouwen in den tempel des HEEREN, en 

gijlieden zult weten, dat de HEERE der 

heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal 

geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen 

naar de stem des HEEREN, uws Gods.

MATTHÉÜS 12:6     En Ik zeg u, dat Een, 

meerder dan de tempel, hier is.

MATTHÉÜS 26:61     Maar ten laatste 

kwamen twee valse getuigen, en zeiden: 

Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel 

Gods afbreken, en in drie dagen denzelven 

opbouwen.

LUKAS 1:31     En zie, gij zult bevrucht 

worden, en een Zoon baren, en zult Zijn 

naam heten JEZUS.

32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden; en God, 

de Heere, zal Hem den troon van Zijn 

vader David geven.

ZACHARÍA
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33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning 

zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn.

JOHANNES 2:19     Jezus antwoordde en 

zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in 

drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren 

is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult 

Gij dien in drie dagen oprichten?

21  Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns 

lichaams.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke. 

2  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven 

hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven 

geve. 

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, den enigen waarachtigen God, en 

Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

HANDELINGEN 2:39     Want u komt de 

belofte toe, en uw kinderen, en allen, die 

daar verre zijn, zo velen als er de Heere, 

onze God, toe roepen zal.

HANDELINGEN 15:14     Simeon heeft 

verhaald hoe God eerst de heidenen heeft 

bezocht, om uit hen een volk aan te nemen 

voor Zijn Naam.

15  En hiermede stemmen overeen de 

woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16  Na dezen zal Ik wederkeren, en weder 

opbouwen de tabernakel van David, die 

vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken 

is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven 

weder oprichten.

17  Opdat de overblijvende mensen den Heere 

zoeken, en al de heidenen, over welken 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet.

2 KORINTHE 6:16     Of wat samenvoeging 

heeft de tempel Gods met de afgoden? 

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; 

gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in 

hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; 

en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij 

een Volk zijn.

ÉFEZE 2:19     Zo zijt gij dan niet meer 

vreemdelingen en bijwoners, maar mede-

burgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen 

en profeten, waarvan Jezus Christus is de 

uiterste Hoeksteen;

21  Op Welken het gehele gebouw, 

bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen tempel in den Heere;

22  Op Welken ook gij mede gebouwd wordt 

tot een woonstede Gods in den Geest.

HEBREËN 3:3     Want Deze is zoveel meerder 

heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, 

als degene, die het huis gebouwd heeft, 

meerder eer heeft, dan het huis.

4  Want een ieder huis wordt van iemand 

gebouwd; maar Die dit alles gebouwd 

heeft, is God.

5  En Mozes is wel getrouw geweest in geheel 

zijn huis, als een dienaar, tot getuiging 

der dingen, die daarna gesproken zouden 

worden;

6  Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen 

huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar 

ZACHARÍA
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de vrijmoedigheid en den roem der hoop 

tot het einde toe vast behouden.

HEBREËN 7:24     Maar Deze, omdat 

Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een 

onvergankelijk Priesterschap.

HEBREËN 10:12     Maar Deze, een 

slachtoffer voor de zonden geofferd 

hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan 

 de rechter hand Gods;

1 PETRUS 3:22     Welke is aan de rechter 

hand Gods, opgevaren ten hemel, de 

engelen, en machten, en krachten Hem 

onderdanig gemaakt zijnde.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij 

zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God 

zijn.

OPENBARING 21:22     En ik zag geen tempel 

in dezelve; 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     Alzo zegt de HEERE: Ik 

ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in 

het midden van Jeruzalem wonen; en 

Jeruzalem zal geheten worden een stad 

 der waarheid, en de berg des HEEREN 

 der heirscharen, een berg der heiligheid. 

4  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er 

zullen nog oude mannen en oude vrouwen 

zitten op de straten van Jeruzalem; een 

ieder zal zijn stok in zijn hand hebben 

vanwege de veelheid der dagen. 

5  En de straten dier stad zullen vervuld 

worden met knechtjes en meisjes, 

spelende op haar straten. 

6  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Omdat het wonderlijk is in de ogen van het 

overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou 

het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk 

zijn? spreekt de HEERE der heirscharen. 

7  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, 

Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des 

opgangs, en uit het land des nedergangs 

der zon. 

8  En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in 

het midden van Jeruzalem wonen zullen; 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik 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, en de aarde zal haar 

inkomen geven, en de hemelen zullen 

ZACHARÍA
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hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel 

dezes volks dit alles doen erven. 

13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis 

van Juda! en gij, o huis Israëls! geweest zijt 

een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik 

ulieden behoeden, en gij zult een zegening 

wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

ZACHARÍA 8:14-19

ZACHARÍA 8:20     Alzo zegt de HEERE der 

heirscharen: Nog zal het geschieden, dat 

de volken, en de inwoners van vele steden 

komen zullen;

21 En de inwoners der ene stad zullen gaan 

tot de inwoners der andere, zeggende: 

Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken 

het aangezicht des HEEREN, en om den 

HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal 

ook henengaan.

22 Alzo zullen vele volken, en machtige 

heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om 

het aangezicht des HEEREN te smeken.

23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 

Het zal in die dagen geschieden, dat tien 

mannen, uit allerlei tongen der heidenen, 

grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen 

van een Joodsen man, zeggende: Wij 

zullen met ulieden gaan, want wij hebben 

gehoord, dat God met ulieden is.

LUKAS 24:45     Toen opende Hij hun 

verstand, opdat zij de Schriften 

verstonden.

46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, 

 en alzo moest de Christus lijden, en van 

 de doden opstaan ten derden dage.

47 En in Zijn Naam gepredikt worden 

bekering en vergeving der zonden, onder 

alle volken, beginnende van Jeruzalem.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel 

over Israël gekomen is, totdat de volheid 

der heidenen zal ingegaan zijn. 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; 

gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik 

hun zonden zal wegnemen. 

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, 

om uwentwil, maar aangaande de verkiezing

 zijn zij beminden, om der vaderen wil;

29 Want de genadegiften en de roeping Gods 

zijn onberouwelijk. 

30  Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds 

Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu 

barmhartigheid verkregen hebt door dezer 

ongehoorzaamheid; 

31  alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam 

geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid 

zouden barmhartigheid verkrijgen. 

32  Want God heeft hen allen onder de 

ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij 

hun allen zou barmhartig zijn. 

ROMEINEN 15:8     En ik zeg, dat Jezus 

Christus een dienaar geworden is der 

besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, 

opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen 

der vaderen;

9  En de heidenen God vanwege de 

barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk 

geschreven is: Daarom zal ik U belijden 

onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

10  En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij 

heidenen met Zijn volk!

zacharía 8 zacharía 8
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11  en wederom: Looft den Heere, al gij 

heidenen, en prijst Hem, al gij volken!

12  En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de 

wortel van Jessai, en Die opstaat, om over 

de heidenen te gebieden; op Hem zullen 

de heidenen hopen.

ROMEINEN 16:25     Hem nu, Die machtig 

is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en 

de prediking van Jezus Christus, naar de 

openbaring der verborgenheid, die van de 

tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

26 Maar nu geopenbaard is, en door de profe-

tische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 

Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, 

onder al de heidenen bekend is gemaakt;

2 KORINTHE 6:16     Of wat samenvoeging 

heeft de tempel Gods met de afgoden? 

Want gij zijt de tempel des levenden Gods; 

gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen 

wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal 

hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

GALATEN 3:8     En de Schrift, te voren 

ziende, dat God de heidenen uit het 

geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren 

aan Abraham het Evangelie verkondigd, 

zeggende: In u zullen al de volken gezegend 

worden.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor U aanbidden; want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een grote 

stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

OPENBARING 21:24     En de volken, die 

zalig worden, zullen in haar licht wandelen; 

en de koningen der aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer in dezelve.

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, gij dochter 

Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, 

uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en 

Hij is een Heiland; arm, en rijdende op 

een ezel, en op een veulen, een jong der 

ezelinnen.

GENESIS 49:10     De schepter zal van Juda 

niet wijken, noch de wetgever van tussen 

zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven 

zullen de volken gehoorzaam zijn.

11  Hij bindt zijn jongen ezel aan den 

wijnstok, en het veulen zijner ezelin 

aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn 

kleed in den wijn, en zijn mantel in 

wijndruivenbloed.
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JESAJA  62:11     Ziet, de HEERE heeft doen 

horen, tot aan het einde der aarde: zegt der 

dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, 

Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon 

is voor Zijn aangezicht.

MATTHÉÜS 21:4     Dit alles nu is geschied, 

opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is 

door den profeet, zeggende:

5  Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning 

komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een 

ezelin en een veulen, zijnde een jong ener 

jukdragende ezelin.

JOHANNES 12:12     Des anderen daags, een 

grote schare, die tot het feest gekomen 

was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem 

kwam, 

 13 Namen de takken van palmbomen, en 

gingen uit Hem tegemoet, en riepen: 

Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt 

 in den Naam des Heeren, Hij, Die is 

 de Koning Israëls!

14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat 

daarop, gelijk geschreven is:

15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw 

Koning komt, zittende op het veulen ener 

ezelin.

16 Doch dit verstonden Zijn discipelen in het 

eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, 

toen werden zij indachtig, dat dit van Hem 

geschreven was, en dat zij Hem dit 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     En Ik zal de wagens 

uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit 

Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid 

worden, en Hij zal den heidenen vrede 

spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee 

tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden 

der aarde.

ZACHARÍA 9:11-12

PSALM 72:7     In zijn dagen zal de 

rechtvaardige bloeien, en de veelheid van 

vrede, totdat de maan niet meer zij.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

6  Der grootheid dezer heerschappij en des 

vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te 

bevestigen, en dat te sterken met gericht 

en met gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der 

heirscharen zal zulks doen.

MATTHÉÜS 8:27     En de mensen 

verwonderden zich, zeggende: Hoedanig 

een is Deze, dat ook de winden en de zee 

Hem gehoorzaam zijn!

MATTHÉÜS 9:6     Doch opdat gij moogt 

weten, dat de Zoon des mensen macht 

heeft op de aarde, de zonden te vergeven 
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 (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, 

neem uw bed op, en ga heen naar uw huis.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 1:27     En zij werden allen 

verbaasd, zodat zij onder elkander 

vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat 

nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook 

den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem 

gehoorzaam zijn!

LUKAS 2:14     Ere zij God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in de mensen 

een welbehagen.

LUKAS 4:32     En zij versloegen zich over 

Zijn leer, want Zijn woord was met macht.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven;

JOHANNES 5:27  En heeft Hem macht 

gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij 

des mensen Zoon 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 gelijkerwijs de wereld 

hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd en zij niet versaagd.

JOHANNES 16:33     Deze dingen heb Ik tot u 

gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de 

wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt 

goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

JOHANNES 17:1     Dit heeft Jezus gesproken, 

en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, 

en zeide: Vader, de ure is gekomen, 

verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 

U verheerlijke. 

2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt 

over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 

hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

HANDELINGEN 9:31     De Gemeenten dan, 

door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, 

hadden vrede, en werden gesticht; en 

wandelende in de vreze des Heeren, en de 

vertroosting des Heiligen Geestes, werden 

vermenigvuldigd.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord, dat 

Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, 

verkondigende vrede door Jezus Christus; 

deze is een Heere van allen.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

God, door onzen Heere Jezus Christus;

ÉFEZE 2:17     En komende, heeft Hij door 

het Evangelie vrede verkondigd u, die verre 

waart, en dien, die nabij waren.

2 THESSALONICENSEN 3:16     De Heere nu 

des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, 

in 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     En Ik zal het huis van 

Juda versterken, en het huis van Jozef zal 

Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; 

want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij 

zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten 

had; want Ik ben de HEERE, hun God, en 

Ik zal ze verhoren.

7  En zij zullen zijn als een held van Efraïm, 

en hun hart zal zich verblijden, als van 

den wijn; en hun kinderen zullen het 

zien, en zich verblijden, hun hart zal zich 

verheugen in den HEERE.

8  Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, 

want Ik zal ze verlossen; en zij zullen 

vermenigvuldigd worden, gelijk zij te voren 

vermenigvuldigd waren.

9  En Ik zal hen onder de volken zaaien, 

en zij zullen Mijner gedenken in verre 

plaatsen; en zij zullen leven met hun 

kinderen, en wederkeren.

10 Want Ik zal ze wederbrengen uit 

Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit 

Assyrië; en Ik zal ze in het land van Gilead 

en Libanon brengen, maar het zal hun niet 

genoeg wezen.

11 En Hij zal door de zee gaan, die 

benauwende, en Hij zal de golven in de 

zee slaan, en al de diepten der rivieren 

zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed 

van Assur nedergeworpen worden, en de 

schepter van Egypte zal wegwijken.

12  En Ik zal hen sterken in den HEERE, 

 en in Zijn Naam zullen zij wandelen, 

spreekt de HEERE.

MATTHÉÜS 24:14     En dit Evangelie des 

Koninkrijks zal in de gehele wereld 

gepredikt worden tot een getuigenis allen 

volken; en dan zal het einde komen. 

MATTHÉÜS 28:19     Gaat dan henen, 

onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot 

de voleinding der wereld. Amen.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte des zwaards, en gevankelijk 

weggevoerd worden onder alle volken; en 

Jeruzalem zal van de heidenen vertreden 

worden, totdat de tijden der heidenen 

vervuld zullen zijn. 

ROMEINEN 11:11     Zo zeg ik dan: Hebben 

zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? 

Dat zij verre; maar door hun val is de 

zaligheid den heidenen geworden, om hen 

tot jaloersheid te verwekken. 

12  En indien hun val de rijkdom is der 

wereld, en hun vermindering de rijkdom 

der heidenen, hoeveel te meer hun 

volheid! 
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13  Want ik spreek tot u, heidenen, voor 

zoveel ik der heidenen apostel ben; ik 

maak mijn bediening heerlijk; 

14  Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid 

verwekken, en enigen uit hen behouden 

mocht. 

15  Want indien hun verwerping de 

verzoening is der wereld, wat zal de 

aanneming wezen, anders dan het 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     Alzo zegt de HEERE, 

 mijn God: Weidt deze slachtschapen.

5  Welker bezitters hen doden, en houden 

het voor geen schuld; en een ieder 

dergenen, die ze verkopen, zegt: Geloofd 

zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben! 

en niemand van degenen, die ze weiden, 

verschoont ze.

6  Zekerlijk, Ik zal niet meer de inwoners 

dezes lands verschonen, spreekt de 

HEERE; maar ziet, Ik zal de mensen 

overleveren, elk een in de hand zijns 

naasten, en in de hand zijns konings, 

 en zij zullen dit land te morzel slaan, 

 en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen.

EZECHIËL 34:23     En Ik zal een enigen 

Herder over hen verwekken, en Hij zal 

hen weiden, namelijk Mijn knecht David; 

die zal ze weiden, en Die zal hun tot een 

Herder zijn.

MICHA 5:3     En Hij zal staan, en zal weiden 

in de kracht des HEEREN, in de hoogheid 

van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, 

en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot 

zijn tot aan de einden der aarde.

MATTHÉÜS 15:24     Maar Hij, 

antwoordende, zeide: Ik ben niet 

gezonden, dan tot de verloren schapen 

 van het huis Israëls.

MATTHÉÜS 23:1     Toen sprak Jezus tot 

 de scharen en tot Zijn discipelen, 

2  Zeggende: De Schriftgeleerden en de 

Farizeën zijn gezeten op den stoel van 

Mozes; 

3  Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij 

houden zult, houdt dat en doet het; maar 

doet niet naar hun werken; want zij 

zeggen het, en doen het niet.

4  Want zij binden lasten, die zwaar zijn en 

kwalijk om te dragen, en leggen ze op de 

schouderen der mensen; maar zij willen 

die met hun vinger niet verroeren.

LUKAS 19:41     En als Hij nabij kwam, 

 en de stad zag, weende Hij over haar, 

42  Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook 

nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede 

dient! Maar nu is het verborgen voor uw 

ogen.

43  Want er zullen dagen over u komen, 

 dat uw vijanden een begraving rondom u 

zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, 

en u van alle zijden benauwen;

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, 

en uw kinderen in u; en zij zullen in u den 

enen steen op den anderen steen niet laten; 

daarom dat gij den tijd uwer bezoeking 

niet bekend hebt.
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JOHANNES 19:13     Als Pilatus dan dit woord 

hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder 

op den rechterstoel, in de plaats, genaamd 

Lithostrotos, en in het Hebreeuws 

Gabbatha.

14  En het was de voorbereiding van het 

pascha, en omtrent de zesde ure; en hij 

zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!

15  Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, 

kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik 

uw Koning kruisigen? De overpriesters 

antwoordden: Wij hebben geen koning, 

dan den keizer.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan het 

middagmaal gehouden hadden, zeide 

Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 

Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij 

zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik 

U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn 

lammeren.

16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden 

maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij 

lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, 

dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed 

Mijn schapen.

17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, 

zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus 

werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal 

tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide 

tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij 

weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot 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     Dies heb ik deze slachtscha-

pen geweid, dewijl zij ellendige schapen zijn; 

en ik heb mij genomen twee stokken, den 

een heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den 

anderen heb ik genoemd SAMENBINDERS; 

en ik heb die schapen geweid.

MATTHÉÜS 9:35     En Jezus omging al 

de steden en vlekken, lerende in hun 

synagogen, en predikende het Evangelie 

des Koninkrijks, en genezende alle ziekte 

en alle kwale onder het volk.

36  En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk 

met ontferming bewogen over hen, omdat 

zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk 

schapen, die geen herder hebben.

MATTHÉÜS 11:5     De blinden worden 

ziende, en de kreupelen wandelen; de 

melaatsen worden gereinigd, en de doven 

horen; de doden worden opgewekt, en den 

armen wordt het Evangelie verkondigd.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die van dezen stal niet zijn; deze 

moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn 

stem horen; en het zal worden een kudde, 

en een Herder.

JOHANNES 17:21     Opdat zij allen een zijn, 

gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in 

U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de 

wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die 

Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, 

gelijk als Wij Een zijn; 
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23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt 

zijn in een, en opdat de wereld bekenne, 

dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad 

hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

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     En ik heb drie herders in 

een maand afgesneden; want mijn ziel was 

over hen verdrietig geworden, en ook had 

hun ziel een walg van mij.

MATTHÉÜS 23:34     Daarom ziet, Ik zende tot 

u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, 

en uit dezelve zult gij sommigen doden en 

kruisigen, en sommigen uit dezelve zult 

gij geselen in uw synagogen, en zult hen 

vervolgen van stad tot stad;

35  Opdat op u kome al het rechtvaardige 

bloed, dat vergoten is op de aarde, van 

het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot 

op het bloed van Zacharía, den zoon van 

Barachia, welken gij gedood hebt tussen 

den tempel en het altaar.
 

36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen 

komen over dit geslacht.

MATTHÉÜS 27:20     Maar de overpriesters 

en de ouderlingen hebben den scharen 

aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas 

begeren, en Jezus doden.

LUKAS 12:50     Maar Ik moet met een doop 

gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, 

totdat het volbracht zij!

LUKAS 19:14     En zijn burgers haatten hem, 

en zonden hem gezanten na, zeggende: 

 Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

JOHANNES 7:7     De wereld kan ulieden niet 

haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van 

dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.

JOHANNES 15:18     Indien u de wereld haat, 

zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

JOHANNES 15:23     Die Mij haat, die haat 

ook Mijn Vader.

24 Indien Ik de werken onder hen niet had 

gedaan, die niemand anders gedaan heeft, 

zij hadden geen zonde; maar nu hebben 

zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader 

gehaat.

25 Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld 

worde, dat in hun wet geschreven is: Zij 

hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Zie: Psalm 106:40; Jesaja 49:7; Jeremía 12:8; Hoséa 9:15.

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

ZACHARÍA 11:9     En ik zeide: Ik zal ulieden 

niet meer weiden; wat sterft, dat sterve, en 

wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en 

dat de overgeblevenen de een des anderen 

vlees verslinden.

 JEREMÍA 23:33     Wanneer dan dit volk, 

of een profeet, of priester u vragen zal, 

zeggende: Wat is des HEEREN last? Zo 

zult gij tot hen zeggen: Wat last? Dat Ik 

ulieden verlaten zal, spreekt de HEERE.
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JEREMÍA 23:39     Daarom, ziet, Ik zal u ook 

ganselijk vergeten, en u, mitsgaders de 

stad, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, 

van Mijn aangezicht laten varen.

MATTHÉÜS 15:14     Laat hen varen; zij zijn 

blinde leidslieden der blinden. Indien nu 

de blinde den blinde leidt, zo zullen zij 

beiden in den gracht vallen.

MATTHÉÜS 21:19     En ziende, een 

vijgeboom aan den weg, ging Hij naar 

hem toe, en vond niets aan denzelven, 

dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: 

Uit u worde geen vrucht meer in der 

eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde 

terstond.

MATTHÉÜS 21:43     Daarom zeg Ik 

 ulieden, dat het Koninkrijk Gods van 

 u zal weggenomen worden, en een volk 

gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

MATTHÉÜS 23:38     Ziet, uw huis wordt u 

woest gelaten. 

39  Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet 

zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is 

Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

JOHANNES 8:21     Jezus dan zeide wederom 

tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, 

en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik 

heenga, kunt gijlieden niet komen.

JOHANNES 8:24     Ik heb u dan gezegd, dat 

gij in uw zonden zult sterven; want indien 

gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in 

uw zonden sterven.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, 

zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het 

Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven 

des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, 

ziet, wij keren ons tot de heidenen.
 

47  Want alzo heeft ons de Heere geboden, 

zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 

zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

HANDELINGEN 28:26     Zeggende: Ga heen 

tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij 

horen, en geenszins verstaan; en ziende 

zult gij zien, en geenszins bemerken.
 

27  Want het hart dezes volks is dik 

geworden, en met de oren hebben zij 

zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben 

zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd 

met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zij zich 

bekeren, en Ik hen geneze.
 

28  Het zij u dan bekend, dat de zaligheid 

Gods den heidenen gezonden is, en 

dezelve zullen horen.

OPENBARING 22:11     Die onrecht doet, dat 

hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij 

nog vuil worde; en die rechtvaardig is, 

dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die 

heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

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     En ik nam mijn stok 

LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzelven, 

te niet doende mijn verbond, hetwelk ik 

met al deze volken gemaakt had.

11  Dus werd het te dien dage vernietigd, 

en alzo hebben de ellendigen onder de 

schapen, die op mij wachtten, bekend, 

 dat het des HEEREN woord was.

LUKAS 2:25     En ziet, er was een mens 

te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; 

en deze mens was rechtvaardig en 

godvrezende; verwachtende de vertroosting 

Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

LUKAS 2:38     En deze, te dierzelfder ure 

daarbij komende, heeft insgelijks den 

Heere beleden, en sprak van Hem tot 

allen, die de verlossing in Jeruzalem 

verwachtten.

LUKAS 21:5     En als sommigen zeiden van 

den tempel, dat hij met schone stenen 

 en begiftigingen versierd was, zeide Hij:

6  Wat deze dingen aangaat, die gij 

aanschouwt, er zullen dagen komen, in 

welke niet een steen op den anderen steen 

zal gelaten worden, die niet zal worden 

afgebroken.

LUKAS 21:32     Voorwaar Ik zeg u, dat dit 

geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat 

alles zal geschied zijn.

LUKAS 23:51     (Deze had niet mede 

bewilligd in hun raad en handel) van 

Arimathea, een stad der Joden, en die ook 

zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;

LUKAS 24:49     En ziet, Ik zende de belofte 

Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de 

stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan 

zijn met kracht uit de hoogte.

ROMEINEN 9:3     Want ik zou zelf wel 

wensen verbannen te zijn van Christus, 

voor mijn broederen, die mijn maagschap 

zijn naar het vlees; 

4  Welke Israëlieten zijn, welker is 

de aanneming tot kinderen, en de 

heerlijkheid, en de verbonden, en de 

wetgeving, en de dienst van God, 

 en de beloftenissen;

5  Welker zijn de vaders, en uit welke 

Christus is, zoveel het vlees aangaat, 

Dewelke is God boven allen te prijzen 

 in der eeuwigheid. Amen.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Hetgeen Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar 

de uitverkorenen hebben het verkregen, 

 en de anderen zijn verhard geworden.

8  (Gelijk geschreven is: God heeft hun 

gegeven een geest des diepen slaaps; ogen 

om niet te zien, en oren om niet te horen) 

tot op den huidigen dag. 

9  En David zegt: Hun tafel worde tot een 

strik, en tot een val, en tot een aanstoot, 

 en tot een vergelding voor hen.

10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet 

te zien; en verkrom hun rug allen tijd.

11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, 

opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; 

maar door hun val is de zaligheid den 
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heidenen geworden, om hen tot jaloersheid 

te verwekken.

12  En indien hun val de rijkdom is der wereld, 

en hun vermindering de rijkdom der 

heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

GALATEN 3:16     Nu zo zijn de beloftenissen 

tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt 

niet: En den zaden, als van velen; maar als 

van een: En uw zade; hetwelk is Christus.

17  En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren 

van God bevestigd is op Christus, wordt 

door de wet, die na vierhonderd en 

dertig jaren gekomen is, niet krachteloos 

gemaakt, om de beloftenis te niet te doen.

18  Want indien de erfenis uit de wet is, zo 

is zij niet meer uit de beloftenis; maar 

God heeft ze Abraham door de beloftenis 

genadiglijk gegeven.

HEBREËN 7:22     Van een zoveel beter 

verbond is Jezus Borg geworden.

HEBREËN 8:8     Want hen berispende, zegt 

Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt 

de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, 

en over het huis van Juda een nieuw 

verbond oprichten;

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen 

bij de hand nam, om hen uit Egypteland 

te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond 

niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het 

huis Israëls maken zal na die dagen, 

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun 

verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen niet leren, een iegelijk 

zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen 

Mij allen kennen van den kleine onder hen 

tot den grote onder hen.

12  Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig 

zijn, en hun zonden en hun overtredingen 

zal Ik geenszins meer gedenken.

13  Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft 

Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud 

gemaakt is en verouderd, is nabij de 

verdwijning.

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 tot 

henlieden gezegd: Indien het goed is in 

uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat 

het na. En zij hebben mijn loon gewogen, 

dertig zilverlingen.

13  Doch de HEERE zeide tot mij: Werp 

ze henen voor den pottenbakker: een 

heerlijken prijs, dien ik waard geacht ben 

geweest van hen! En ik nam die dertig 

zilverlingen, en wierp ze in het huis des 

HEEREN, voor den pottenbakker.

MATTHÉÜS 26:14     Toen ging een van de 

twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de 

overpriesters,

15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal 

Hem u overleveren? En zij hebben hem 

toegelegd dertig zilveren penningen.

16 En van toen af zocht hij gelegenheid, 

opdat hij Hem overleveren mocht.
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MATTHÉÜS 27:3     Toen heeft Judas, 

dien Hem verraden had, ziende, dat Hij 

veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 

dertig zilveren penningen den overpriesters 

en den ouderlingen wedergebracht,

4  Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende 

het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: 

 Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien.

5  En als hij de zilveren penningen in den 

tempel geworpen had, vertrok hij, en 

heengaande verworgde zichzelven.

6  En de overpriesters, de zilveren penningen 

nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, 

dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het 

een prijs des bloeds is.

7  En te zamen raad gehouden hebbende, koch-

ten zij daarmede den akker des pottenbakkers, 

tot een begrafenis voor de vreemdelingen.

8  Daarom is die akker genaamd de akker 

 des bloeds, tot op den huidigen dag.

9  Toen is vervuld geworden, hetgeen 

gesproken is door den profeet Jeremía, 

zeggende: En zij hebben de dertig zilveren 

penningen genomen, de waarde des 

Gewaardeerden van de kinderen Israëls, 

Denwelken zij gewaardeerd hebben; 1) 

10 En hebben dezelve gegeven voor den akker 

des pottenbakkers; volgens hetgeen mij 

 de Heere 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     En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot 

een lastigen steen allen volken; allen, die 

zich daarmede beladen, zullen gewisselijk 

doorsneden worden; en al de volken der 

aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

ZACHARÍA 12:4-7

ZACHARÍA 12:8    Te dien dage zal de HEERE 

de inwoners van Jeruzalem beschutten; en 

die, die onder hen struikelen zou, zal te dien 

dage zijn als David; en het huis Davids zal 

zijn als goden; als de Engel des HEEREN 

voor hun aangezicht. 

9  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik 

zal zoeken te verdelgen alle heidenen, 

 die tegen Jeruzalem aankomen.

10  Doch over het huis Davids, en over de 

inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten 

den Geest der genade en der gebeden; en 

zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 

doorstoken hebben, en zij zullen over Hem 

rouwklagen, als met de rouwklage over 

een enigen zoon; en zij zullen over Hem 

bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt 

over een eerstgeborene.

ZACHARÍA 12:11-14

JOHANNES 19:34     Maar een der 

krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een 

speer, en terstond kwam er bloed en water 

uit.
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35  En die het gezien heeft, die heeft het 

getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; 

en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, 

opdat ook gij geloven moogt.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat 

 de Schrift vervuld worde: Geen been 

 van Hem zal verbroken worden.

37  En wederom zegt een andere Schrift: Zij 

zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in de 

laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen 

en uw dochters zullen profeteren, en uw 

jongelingen zullen gezichten zien, en uw 

ouden zullen dromen dromen. 

18 En ook op Mijn dienstknechten, en op 

Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 

profeteren.

HANDELINGEN 2:23     Dezen, door den 

bepaalden raad en voorkennis Gods 

overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en 

door de handen der onrechtvaardigen aan 

het kruis gehecht en gedood; 

24  Welken God opgewekt heeft, de smarten 

des doods ontbonden hebbende, alzo het 

niet mogelijk was, dat Hij van denzelven 

dood zou gehouden worden. 

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, door de 

rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen 

hebbende van den Vader, heeft dit 

uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

HANDELINGEN 2:36     Zo wete dan 

zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God 

Hem tot een Heere en Christus gemaakt 

heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij 

gekruist hebt.

37  En als zij dit hoorden, werden zij 

verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus 

en de andere apostelen: Wat zullen wij 

doen mannen broeders?

38  En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een 

iegelijk van u worde gedoopt in den Naam 

van Jezus Christus, tot vergeving der 

zonden; en gij zult de gave des Heiligen 

Geestes ontvangen.

OPENBARING 1:7     Ziet, Hij komt met de 

wolken en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen, die Hem doorstoken hebben; en 

alle geslachten der aarde zullen over Hem 

rouw 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     Te dien dage zal er een 

Fontein geopend zijn voor het huis Davids, 

en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen 

de zonde en tegen de onreinigheid.

2  En het zal te dien dage geschieden, spreekt 

de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien 

zal uit het land de namen der afgoden, dat 

zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook 

de profeten, en den onreinen geest zal Ik 

 uit het land wegdoen.

EZECHIËL 36:25     Dan zal Ik rein water op 

u sprengen, en gij zult rein worden; van al 

uw onreinigheden en van al uw drekgoden 

zal Ik u reinigen.
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JOHANNES 1:29     Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en 

zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde 

 der wereld wegneemt!

1 KORINTHE 6:11     En dit waart gij 

sommigen; maar gij zijt afgewassen, 

maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den 

Heere Jezus, en door den Geest onzes 

Gods;

TITUS 3:5     Heeft Hij ons zalig gemaakt, 

niet uit de werken der rechtvaardigheid, 

die wij gedaan hadden, maar naar 

Zijn barmhartigheid, door het bad der 

wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes; 

6  Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft 

uitgegoten door Jezus Christus, onzen 

Zaligmaker;

1 JOHANNES 1:7     Maar indien wij in het 

licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo 

hebben wij gemeenschap met elkander, 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 Overste 

der koningen der aarde. Hem, Die ons 

heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed.

OPENBARING 7:13     En een uit de 

ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: 

Deze, die bekleed zijn met de lange witte 

klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij 

gekomen? 

14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. 

En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die 

uit de grote verdrukking komen; en zij 

hebben hun lange klederen gewassen, en 

hebben hun lange klederen wit gemaakt in 

het bloed des Lams.

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, waak op tegen mijn 

herder, tegen de man die mijn metgezel is, 

luidt het woord van de Here der heerscharen; 

sla die herder, zodat de schapen verstrooid 

worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de 

kleinen.

MATTHÉÜS 26:31     Toen zeide Jezus tot 

hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd 

worden in dezen nacht; want er is 

geschreven: Ik zal den Herder slaan, en 

de schapen der kudde zullen verstrooid 

worden.

MATTHÉÜS 26:56      Doch dit alles is 

geschied, opdat de Schriften der profeten 

zouden vervuld worden. Toen vluchtten 

 al de discipelen, Hem verlatende.

MARKUS 14:27     En Jezus zeide tot hen: Gij 

zult in dezen nacht allen aan Mij geërgerd 

worden; want er is geschreven: Ik zal 

den Herder slaan, en de schapen zullen 

verstrooid worden.
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MARKUS 14:50     En zij, Hem verlatende, 

zijn allen gevloden.

JOHANNES 16:32     Ziet, de ure komt, en 

is nu gekomen, dat gij zult verstrooid 

worden, een iegelijk naar het zijne, en gij 

Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik 

niet alleen; want de Vader is met Mij.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in de 

wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. 

Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, 

en niemand uit hen is verloren gegaan, 

dan de zoon der verderfenis, opdat de 

Schrift vervuld worde. 

JOHANNES 18:7     Hij vraagde hun dan 

wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: 

Jezus den Nazarener.

8  Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik 

het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat 

dezen heengaan.

9  Opdat het woord vervuld zou worden, dat 

Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij 

gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

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     In het gehele land, luidt 

het woord des Heren, zullen twee derden 

uitgeroeid worden en de geest geven, maar 

een derde zal daarin overblijven.

9  Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, 

en Ik zal hen smelten, zoals men zilver 

smelt, ja hen louteren, zoals men goud 

loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en 

Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; 

en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.

.

MATTHÉÜS 21:43     Daarom zeg Ik 

ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u 

zal weggenomen worden, en een volk 

gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 

44 En wie op dezen steen valt, die zal 

verpletterd worden; en op wien hij valt, 

dien zal hij vermorzelen.

MATTHÉÜS 24:2     En Jezus zeide tot hen: 

Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg 

Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen 

steen gelaten worden, die niet afgebroken 

zal worden. 

MATTHÉÜS 24:21     Want alsdan zal grote 

verdrukking wezen, hoedanige niet is 

geweest van het begin der wereld tot nu 

toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen 

vlees zou behouden worden; maar om der 

uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 

worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte des zwaards, en gevankelijk 

weggevoerd worden onder alle volken; en 

Jeruzalem zal van de heidenen vertreden 

worden, totdat de tijden der heidenen 

vervuld zullen zijn.

OPENBARING 8:7     En de eerste engel heeft 

gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, 

gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde 

geworpen; en het derde deel der bomen is 

verbrand, en al het groene gras is verbrand. 
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8  En de tweede engel heeft gebazuind, en 

er werd iets als een grote berg, van vuur 

brandende, in de zee geworpen; en het 

derde deel der zee is bloed geworden. 

9  En het derde deel der schepselen in de zee, 

die leven hadden, is gestorven; 

 en het derde deel der schepen is vergaan. 

10  En de derde engel heeft gebazuind, en er 

is een grote ster, brandende als een fakkel, 

gevallen uit den hemel, en is gevallen 

op het derde deel der rivieren, en op de 

fonteinen der wateren. 

11  En de naam der ster wordt genoemd 

Alsem; en het derde deel der wateren werd 

tot alsem; en vele mensen zijn gestorven 

van de wateren, want zij waren bitter 

geworden. 

12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het 

derde deel der zon werd geslagen, en het 

derde deel der maan, en het derde deel der 

sterren; opdat het derde deel derzelve zou 

verduisterd worden, en dat het derde deel 

van den dag niet zou lichten; en van den 

nacht desgelijks.

OPENBARING 16:19     En de grote stad is 

in drie delen gescheurd, en de steden 

der heidenen zijn gevallen; en het grote 

Babylon is gedacht geworden voor God, 

om haar te geven den drinkbeker van den 

wijn des toorns Zijner gramschap.

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     En de HEERE zal 

uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 

heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden 

heeft, ten dage des strijds.

4  En Zijn voeten zullen te dien dage staan 

op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, 

tegen het oosten; en de Olijfberg zal in 

tweeen gespleten worden naar het oosten, 

en naar het westen, zodat er een zeer grote 

vallei zal zijn; en de ene helft des bergs 

zal wijken naar het noorden, en de helft 

deszelven naar het zuiden.

5  Dan zult gijlieden vlieden door de vallei 

Mijner bergen (want deze vallei der bergen 

zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, 

gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in 

de dagen van Uzzia, den koning van Juda; 

den zal de HEERE, mijn God, komen, 

 en al de heiligen met U, o HEERE!

6  En het zal te dien dage geschieden, dat er 

niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke 

duisternis.

7  Maar het zal een enige dag zijn, die den 

HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, 

noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten 

tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

8  Ook zal het te dien dage geschieden, dat 

er levende wateren uit Jeruzalem vlieten 

zullen, de helft van die naar de oostzee, en 

de helft van die naar de achterste zee aan; 

zij zullen des zomers en des winters zijn. 

ZACHARÍA
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9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse 

aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een 

zijn, en Zijn Naam een.

ZACHARÍA 14:10-15

ZACHARÍA 14:16      En het zal geschieden, 

dat al de overgeblevenen van alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem zullen 

gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar 

optrekken om aan te bidden den Koning, 

den HEERE der heirscharen, en om te 

vieren het feest der loofhutten. 

17 En het zal geschieden, zo wie van de 

geslachten der aarde niet zal optrekken 

naar Jeruzalem, om den Koning, den 

HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo 

zal er over henlieden geen regen wezen. 

18 En indien het geslacht der Egyptenaren, 

over dewelke de regen niet is, niet zal 

optrekken noch komen, zo zal die plage 

over hen zijn, met dewelke de HEERE die 

heidenen plagen zal, die niet optrekken 

zullen, om te vieren het feest der 

loofhutten. 

19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, 

mitsgaders de zonde aller heidenen, die 

niet optrekken zullen, om te vieren het 

feest der loofhutten. 

20 Te dien dage zal op de bellen der paarden 

staan: De HEILIGHEID DES HEEREN. En 

de potten in het huis des HEEREN zullen 

zijn als de sprengbekkens voor het altaar; 

21  Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda 

zullen den HEERE der heirscharen heilig 

zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen 

komen, en van dezelve nemen, en in 

dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet 

meer zijn, in het huis des HEEREN der 

heirscharen, te dien dage.

JESAJA 2:2     En het zal geschieden in het 

laatste der dagen, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven 

worden boven de heuvelen, en tot 

denzelven zullen alle heidenen toevloeien. 

3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: 

Komt, laat ons opgaan tot den berg des 

HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, 

opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat 

wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord 

uit Jeruzalem. 

4  En Hij zal rechten onder de heidenen, en 

bestraffen vele volken; en zij zullen hun 

zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen 

tot sikkelen; het ene volk zal tegen het 

andere volk geen zwaard opheffen, en zij 

zullen geen oorlog meer leren.

MATTHÉÜS 16:27     Want de Zoon des 

mensen zal komen in de heerlijkheid 

Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan 

zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn 

doen.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen geenszins voorbijgaan.

36  Doch van dien dag en die ure weet 

niemand, ook niet de engelen der 

hemelen, dan Mijn Vader alleen.

37  En gelijk de dagen van Noach waren, 

 alzo zal ook zijn de toekomst van den 

Zoon des mensen.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus, bij hen 

komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

ZACHARÍA
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JOHANNES 4:10     Jezus antwoordde en 

zeide tot haar: Indien gij de gave Gods 

kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef 

Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem 

hebben begeerd, en Hij zoude u levend 

water gegeven hebben.

JOHANNES 4:14     Maar zo wie gedronken 

zal hebben van het water, dat Ik hem 

geven zal, dien zal in eeuwigheid niet 

dorsten; maar het water, dat Ik hem zal 

geven, zal in hem worden een fontein van 

water, springende tot in het eeuwige leven.

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.

38  Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 

zegt, stromen des levenden waters zullen 

uit zijn buik vloeien.

39  (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken 

ontvangen zouden, die in Hem geloven; 

want de Heilige Geest was nog niet, 

overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 1:10     En alzo zij hun 

ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij 

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij 

hen in witte kleding; 

11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, 

wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in 

den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij 

Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

12  Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, 

van den berg, die genaamd wordt de Olijf 

berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende 

van daar een sabbatsreize.

OPENBARING 11:13     En in diezelfde ure 

geschiedde een grote aardbeving, en het 

tiende deel der stad is gevallen, en er zijn 

in de aardbeving gedood zeven duizend 

namen van mensen, en de overigen zijn 

zeer bevreesd geworden, en hebben den 

God des hemels heerlijkheid gegeven.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 16:18     En er geschiedden 

stemmen, en donderslagen, en bliksemen; 

en er geschiedde een grote aardbeving, 

hoedanige niet is geschied van dat de 

mensen op de aarde geweest zijn, namelijk 

een zodanige aardbeving en zo groot. 

19  En de grote stad is in drie delen 

gescheurd, en de steden der heidenen zijn 

gevallen; en het grote Babylon is gedacht 

geworden voor God, om haar te geven den 

drinkbeker van den wijn des toorns Zijner 

gramschap. 

20 En alle eiland is gevloden, en de bergen 

zijn niet gevonden. 

21 En een grote hagel, elk als een talent pond 

zwaar, viel neder uit den hemel op de 

mensen; en de mensen lasterden God 

vanwege de plage des hagels; want deszelfs 

plage was zeer groot.

OPENBARING 21:23     En de stad behoeft 

de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 

zouden schijnen; want de heerlijkheid 

Gods heeft haar verlicht, en het Lam is 

haar Kaars.
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24  En de volken, die zalig worden, zullen in 

haar licht wandelen; en de koningen der 

aarde brengen hun heerlijkheid en eer in 

dezelve.

25  En haar poorten zullen niet gesloten 

worden des daags; want aldaar zal geen 

nacht zijn.

OPENBARING 22:1     En hij toonde mij een 

zuivere rivier van het water des levens, 

klaar als kristal, voortkomende uit den 

troon Gods, en des Lams.

2  In het midden van haar straat en op de 

ene en de andere zijde der rivier was de 

boom des levens, voortbrengende twaalf 

vruchten, van maand tot maand gevende 

zijne vrucht; en de bladeren des booms 

waren tot genezing der heidenen.

OPENBARING 22:5     En aldaar zal geen 

nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch 

licht der zon van node hebben; want de 

Heere God verlicht hen; en zij zullen als 

koningen heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, 

zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; 

 en die wil, neme het water des levens 

 om niet.

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     Maar van den opgang 

der zon tot haar ondergang, zal Mijn 

Naam groot zijn onder de heidenen; en 

aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk 

toegebracht worden, en een rein spijsoffer; 

want Mijn Naam zal groot zijn onder de 

heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.

JESAJA 66:20     En zij zullen al uw broeders 

uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer 

brengen, op paarden, en op wagenen, 

en op rosbaren, en op muildieren, en op 

snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, 

naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als 

de kinderen Israëls het spijsoffer in een 

rein vat brengen ten huize des HEEREN.

ROMEINEN 14:11     Want er is geschreven: 

 Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle 

knie zich buigen, en alle tong zal God 

belijden.

FILIPPENZEN 2:10     Opdat in den Naam 

van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op 

 de aarde, en die onder de aarde zijn.

HEBREËN 9:9     Welke was een afbeelding 

voor dien tegenwoordigen tijd, in welken 

gaven en slachtofferen geofferd werden, 

die dengene, die den dienst pleegde, 

 niet konden heiligen naar het geweten;

10  Bestaande alleen in spijzen, en 

dranken, en verscheidene wassingen en 

rechtvaardigmakingen des vleses, tot op 

den tijd der verbetering opgelegd.

11  Maar Christus, de Hogepriester der 

toekomende goederen, gekomen zijnde, 

is door den meerderen en volmaakten 

tabernakel, niet met handen gemaakt, 

 dat is, niet van dit maaksel,

12  Noch door het bloed der bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed, 

eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht 

hebbende.

OPENBARING 8:3     En er kwam een andere 

engel, en stond aan het altaar, hebbende 

een gouden wierookvat; en hem werd veel 

reukwerks gegeven, opdat hij het met de 

gebeden aller heiligen zou leggen op het 

gouden altaar, dat voor den troon is.

4  En de rook des reukwerks, met de gebeden 

der heiligen, ging op van de hand des 

engels voor 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    Ziet, Ik zende Mijn engel, 

die voor Mijn aangezicht den weg bereiden 

zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen 

die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de 

Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust 

hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der 

heirscharen.

JESAJA 40:3     Een stem des roependen in de 

woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, 

maakt recht in de wildernis een baan voor 

onzen God!

MALEÁCHI
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MATTHÉÜS 3:3     Want deze is het, van 

denwelken gesproken is door Jesaja, den 

profeet, zeggende: De stem des roependen 

in de woestijn: Bereidt den weg des 

Heeren, maakt Zijn paden recht!

MATTHÉÜS 11:10     Want deze is het, van 

dewelken geschreven staat: Ziet, Ik zende 

Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw 

weg bereiden zal voor U heen.

11  Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van 

vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan 

meerder dan Johannes de Doper; doch die 

de minste is in het Koninkrijk der hemelen, 

is meerder dan hij.

MARKUS 1:2     Gelijk geschreven is in de 

profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor 

Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen 

bereiden zal.

3  De stem des roependen in de woestijn: 

Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn 

paden recht.

4  Johannes was dopende in de woestijn, en 

predikende den doop der bekering

 tot vergeving der zonden.

LUKAS 1:76     En gij, kindeken, zult een 

profeet des Allerhoogsten genaamd 

worden; want gij zult voor het aangezicht 

des Heeren heengaan, om Zijn wegen 

 te bereiden;

77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te 

geven, in vergeving hunner zonden,

78 door de innerlijke bewegingen der 

barmhartigheid onzes Gods, met welke 

ons bezocht heeft de Opgang uit de 

hoogte;

79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten 

zijn in duisternis en schaduw des doods; 

om onze voeten te richten op den weg

 des vredes.

LUKAS 7:26     Maar wat zijt gij uitgegaan 

 te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel 

meer dan een profeet.

27 Deze is het, van welken geschreven 

is: Ziet, Ik zende Mijn engel voor uw 

aangezicht, die Uw weg voor U heen 

bereiden zal.

28 Want Ik zeg ulieden: Onder die van 

vrouwen geboren zijn, is niemand 

meerder profeet, dan Johannes de Doper; 

maar de minste in het Koninkrijk Gods is 

meerder dan hij.

LUKAS 10:24     Want Ik zeg u, dat vele 

profeten en koningen hebben begeerd te 

zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet 

gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, 

 en hebben het niet gehoord.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

MALEÁCHI 3:2     Maar wie zal den dag 

Zijner toekomst verdragen, en wie zal 

bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal 

zijn als het vuur van een goudsmid, 

 en als zeep der vollers.

3  En Hij zal zitten, louterende, en het zilver 

reinigende, en Hij zal de kinderen van 

Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren 

als goud, en als zilver; dan zullen zij 

 den HEERE spijsoffer toebrengen 

 in gerechtigheid.

4  Dan zal het spijsoffer van Juda en 

Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in 

de oude dagen, en als in de vorige jaren.

MALEÁCHI
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5  En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; 

en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de 

tovenaars, en tegen de overspelers, en 

tegen degenen, die valselijk zweren, en 

tegen degenen, die het loon des dagloners 

met geweld inhouden, die de weduwe, en 

den wees, en den vreemdeling het recht 

verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de 

HEERE der heirscharen.

16 Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, 

een ieder tot zijn naaste: De HEERE 

merkt er toch op en hoort, en er is 

een gedenkboek voor Zijn aangezicht 

geschreven, voor degenen, die den HEERE 

vrezen, en voor degenen, die aan Zijn 

Naam gedenken. 

17  En zij zullen, zegt de HEERE der 

heirscharen, te dien dage, dien Ik maken 

zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen 

verschonen, gelijk als een man zijn zoon 

verschoont, die hem dient.

18  Dan zult gijlieden wederom zien, het 

onderscheid tussen den rechtvaardige en 

den goddeloze, tussen dien, die God dient, 

en dien, die Hem niet dient.

DANIËL 7:10     Een vurige rivier vloeide, 

en ging van voor Hem uit, duizendmaal 

duizenden dienden Hem, en tien 

duizendmaal tien duizenden stonden voor 

Hem; het gericht zette zich, en de boeken 

werden geopend.

MATTHÉÜS 3:10     En ook is alrede de 

bijl aan den wortel der bomen gelegd; 

alle boom dan, die geen goede  vrucht 

voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het 

vuur geworpen.

11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar 

Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens 

schoenen ik niet waardig ben Hem na te 

dragen; Die zal u met den Heiligen Geest 

en met vuur dopen.

12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn 

dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in 

Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf 

met onuitblusselijk vuur verbranden.

MATTHÉÜS 12:35     De goede mens brengt 

goede dingen voort uit den goeden schat 

des harten, en de boze mens brengt boze 

dingen voort uit den boze schat. 

36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, 

hetwelk de mensen zullen gesproken 

hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap 

geven in den dag des oordeels. 

37 Want uit uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en uit uw 

woorden zult gij veroordeeld worden.

JOHANNES 12:48     Die Mij verwerpt, en 

Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem 

oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, 

dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil, dat waar 

Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.

ÉFEZE 5:26     Opdat Hij haar heiligen zou, 

haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het Woord;

2 THESSALONICENSEN 1:7     En u, die 

verdrukt wordt, verkwikking met ons, in 
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de openbaring van den Heere Jezus van 

den hemel met de engelen Zijner kracht;

8  Met vlammend vuur wraak doende over 

degenen, die God niet kennen, en over 

degenen, die het Evangelie van onzen 

Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 

zijn.

TITUS 2:14     Die Zichzelven voor ons 

gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen 

van alle ongerechtigheid, en Zichzelven 

een eigen volk zou reinigen, ijverig in 

goede werken

1 PETRUS 2:5     Zo wordt gij ook zelven, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterdom, om 

geestelijke offeranden op te offeren, die 

Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

OPENBARING 1:6     En Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters Gode en 

Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid 

en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

7  Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal 

Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 

hebben; en alle geslachten der aarde zullen 

over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

OPENBARING 6:17     Want de grote dag Zijns 

toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken 

zullen komen, en voor 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 ziet, die dag komt, 

brandende als een oven, dan zullen alle 

hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid 

doet, een stoppel zijn, en de toekomstige 

dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE 

der heirscharen, Die hun noch wortel, 

noch tak laten zal.

2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, 

zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en 

er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; 

en gij zult uitgaan, en toenemen, als 

mestkalveren.

3  En gij zult de goddelozen vertreden; want 

zij zullen as worden onder de zolen uwer 

voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, 

zegt de HEERE der heirscharen. 

4  Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, 

die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans 

Israël, der inzettingen en rechten.

MATTHÉÜS 3:12     Wiens wan in Zijn 

hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer 

doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur 

samenbrengen, en zal het kaf 

 met onuitblusselijk vuur verbranden.

LUKAS 1:50     En Zijn barmhartigheid is 

 van geslacht tot geslacht over degenen, 

 die Hem vrezen.

JOHANNES 1:4     In Hetzelve was het Leven, 

en het Leven was het Licht der mensen.

5  En het Licht schijnt in de duisternis, en de 

duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
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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 liever gehad 

dan het licht; want hun werken waren boos.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak wederom 

tot henlieden, zeggende: Ik ben het 

licht der wereld; die Mij volgt, zal in de 

duisternis niet wandelen, maar zal het 

licht des levens hebben.

HANDELINGEN 13:26     Mannen broeders, 

kinderen van het geslacht Abrahams, en 

die onder u God vrezen, tot u is het woord 

dezer zaligheid gezonden.

ROMEINEN 16:20     En de God des vredes 

zal den satan haast onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onzen Heere 

Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

2 THESSALONICENSEN 1:8     Met 

vlammend vuur wraak doende over degenen, 

die God niet kennen, en over degenen, 

die het Evangelie van onzen Heere Jezus 

Christus niet gehoorzaam zijn.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

heeft gebazuind, en er geschiedden grote 

stemmen in den hemel, zeggende: De 

koninkrijken der wereld zijn geworden 

onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij 

zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

OPENBARING 11:18     En de volken waren 

toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, 

en de tijd der doden, om geoordeeld te 

worden, en om het loon te geven Uw 

dienstknechten, den profeten, en den 

heiligen, en dengenen, die Uw Naam 

vrezen, den kleinen en den groten; en om te 

verderven degenen, die de aarde verdierven.

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     Ziet, Ik zende ulieden 

den profeet Elia, eer dat die grote en die 

vreselijke dag des HEEREN komen zal.

6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren 

tot de kinderen en het hart der kinderen 

tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het 

land treffe met de ban.

MATTHÉÜS 11:13     Want al de profeten 

en de wet hebben tot Johannes toe 

geprofeteerd.

14  En zo gij het wilt aannemen, 

 hij is Elias, die komen zou.

MATTHÉÜS 17:11     Doch Jezus, 

antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel 

eerst komen, en alles weder oprichten.

12  Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, 

en zij hebben hem niet gekend; doch zij 

hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben 

gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen 

van hen lijden.

13  Toen verstonden de discipelen dat Hij hun 

van Johannes de Doper gesproken had.

LUKAS 1:16     En hij zal velen der kinderen 

Israëls bekeren tot den Heere, hun God.

17  En hij zal voor Hem heengaan, in den 

geest en de kracht van Elias, om te bekeren 
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de harten der vaderen tot de kinderen, en 

de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid 

der rechtvaardigen, om den Heere te 

bereiden een toegerust volk.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 

den Vader), vol van genade en waarheid.

15  Johannes getuigt van Hem, en heeft 

geroepen, zeggende: Deze was het, van 

Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor 

mij geworden, want Hij was eer dan ik.

16  En uit Zijn volheid hebben wij allen 

ontvangen, ook genade voor genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, 

 de genade en de waarheid is door Jezus 

Christus geworden.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tot de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal u een Profeet verwekken, uit uw 

broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, 

in alles, wat Hij tot u spreken zal.

23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die 

dezen Profeet niet zal gehoord hebben, 

uitgeroeid zal worden uit den volke.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn 

mond ging een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk 

 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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