Christus in het Oude Testament
door Wil Pounds
PROFETIE

Proto-evangelie
Genesis 3:15

Verlossing komt door het
zaad van Abraham.
Genesis 12:1-4

"Totdat Silo komt"
Genesis 49:8-12

OUDE TESTAMENT
ONDERWIJS

Vervulling in NIEUWE
TESTAMENT

AANVRAAG VAN
VANDAAG

Belofte van verlossing
Christus is de "Zaad van Verlossing begint met
voordat er een stierf
de vrouw" (Gal. 4:4; Matt God. Hij nam het
fysiek. Eerste woord van 1:18;. Gal 3:16, 19;.
initiatief in onze eeuwige
genade in de Bijbel.
Romeinen 16:20;. II Sam zaligheid. Uiteindelijke
Satan zal verpletterd
7:08, 12;. Rom 1:1. , 3). overwinning over de
worden in de eeuwige
Doodsteek voor Satan
zonde is verzekerd. Er is
tegenstelling & conflict werd bereikt door de
leven in de dood. De
tussen Satan en het Zaad dood, opstanding en de eerste belofte van God is
van de vrouw. De
wederkomst van Christus verlossing. Joh. 3:16:
HEERE, versmalt de
(Hebr. 2:9-18;
"Want alzo lief heeft God
belofte van een mannelijk Openbaring 20:10)
de wereld gehad, dat Hij
kind een kind geboren zal Christus werd geboren uit Zijn eniggeboren Zoon
worden om het zaad van een maagd (Lukas 1:27- gegeven heeft, opdat een
Abraham en de stam van 35;. Matt 1:18).
iegelijk die in Hem
Juda.
gelooft niet verloren gaf,
maar eeuwig leven
heeft."
Belofte van verlossing is Het heil is uit de Joden Ik ben opgenomen in de
beperkt tot het volk van (Joh. 4:22) Christus is de belofte van de verlossing.
Israël. Afstammelingen Redder van de wereld
God heeft me geroepen
van Abraham zal het
(Joh. 3:16; 4:42,
om een zegen voor
instrument van God (,
Handelingen 3:25-26;.
anderen te zijn. Op het
13:14-17, 15:1-14, 17:1- Gal 3:8). Abraham zegent moment dat ik geloofde
21, 22:16-18, 21:12,
de families van de aarde dat ik deze profetie
28:13, 14 12u03) zijn. De door de Messias. Christus vervuld in Gen 12:03 D,
HEERE is de God van de is de wens van de volken "En in u zullen alle
verlossing. Verbond van (Hag. 02:07, Joh 12:32;. geslachten der aarde
Abraham is een verbond 06:52, 11:52, Genesis
gezegend worden."
van de verlossing.
49:10 d;. Joh. 10:36).
Expansie en nauwere
Abraham keek uit naar de
definitie van het heil
dag van Christus
belofte gegeven in
(Johannes 8:56).
Genesis 3:15. Heidenen
zijn opgenomen in Gods
belofte (Gen. 12:03 c).
Shiloh - "Rest-brenger," Christus is de gever van Jezus is mijn Rest Gever.
uit shalah "" om te
de rest (Jes. 9:6;
Matt. 11:28: "Kom tot
rusten, gever van rust,
Hebreeën 4:8;. Matt
Mij, allen die vermoeid
geven "om te rusten
11:28, 29;.. Romeinen
en belast zijt, en Ik zal u
hebben".
5:1). Christus is van de rust geven."
Juda betekent "dat hij
stam van Juda (Lukas
voor wie JHVH wordt
1:32-33, 69, 78-79, 3:33;.
geprezen." Het vermogen Hebreeën 7:14;

om regel Israël zal in de Openbaring 5:5). De
handen van de stam van passage zal perfect
Juda (Ezechiël 21:24-27;. worden vervuld bij de
Zacharia 6:12). Shiloh zal wederkomst van Christus
neerdalen uit de stam van (Openb. 11:15;. Ezechiël
Juda. Heidenen zullen
21:27). Heidenen zijn de
vrolijk en gewillig
gehoorzame mensen
onderwerpen aan Shiloh. (Joh. 04:42) in dat ze in
Hem geloven als de
Gever van de Rest
(Handelingen 1:8; 11:01,
18; 13:46-48, 15:3-18;
Rev 7:9; 14:6, etc.).
Messias Ben-Joseph
Plaatsvervangende lijden Christus geciteerd deze De dood van Christus
De lijdende Messias
(Ps. 22:1) Een verlaten woorden en paste deze
was een offer en offer
van God.
toe op Zichzelf (Matt.
voor mijn zonden in de
PSA. 22, 16, 69:4, 21; 118:22- Beschrijving van de dood 27:46, Markus 15:34.). ruimste zin van het
van de Goddelijke Lijder Christus stierf aan het
woord.
23
(Psalm 22:6-8, 15-18, Isa kruis (27:35 Matt., Joh
53:3, 5;.. Zacharia
20:20, 25.).
De kracht van de
12:10).
Nieuwe Testament
opstanding van Jezus
Beschrijving van zijn
beschrijft de vijanden van Christus is voor mij
vijanden (Ps. 69:4, 35:19, de Messias verzameld
beschikbaar voor het
22:7-8, 16-18, 69:21).
over het kruis (Joh.
christelijke leven te
God legt hem laag in de 15:25;. Matt 27:34, 39- leven.
dood (Psalm 22:15;. Isa 43, 48; Mk 15:23, 24, 2953:4, 6, 10).
32;. Lc 23:34-36. , Joh
Christus is in mijn
Overwinning op de dood 19:23-25, 28-30)..
aanwezigheid op dit
(Psalm 16:7-10).
moment.
Afgewezen Stone wordt Christus is zonde
de Chief Corner Stone
gemaakt voor ons (II Cor
(Ps. 118:22-23, Jes
5:21;.. Joh. 3:16; Joh 4:928:16.).
10;.. Romeinen 5:8; 4:25,
Resultaten van de
8:32, etc.). De opstanding
opstanding van de
van Christus
lijdende Messias (Psalm (Handelingen 2:22-23,
22:22-31;. Jesaja 53:10- 13:33-35, 37;. I Kor 15).
12).
Christus is de uiterste
Hoeksteen (Matt. 21:42,
Markus 12:10-11;. Lc
20:17-19;. 2:34,
Romeinen 9:32-33;. Petr
2:6-8.; Ef. 2:20).
De opstanding van
Christus leidt tot
vergeving van zonden (I
Kor. 15:14).
Rechtvaardiging (Rom.
4:25; 8:34). Hope (I Kor.
15:19). De werkzaamheid
van de prediking (I Kor.
15:14). Een bewijs van

Zijn wezen de Zoon van
God (Ps. 02:07,
Handelingen 13:33;.
Romeinen 1:4). De eerste
vruchten van onze
opstanding (Hand.
26:23;. Kor 15:20, 23).
Messias ben David
Messias Royal Lineage (II
Sam. 7:12-16)

Royal geslacht zal
worden door het huis van
David (II Sam. 7:12) en
is een eeuwige belofte (v.
Ik Kin. 2:45, 9:05, Ps. 89:2-4, 13).
20, 27-29, 36-37, Jes. 09:07, Zaad van David begint
11:01, 10; Jer. 23:5, 6; 33:15- met Salomo (I Kin. 2:45,
46) en sluit af met de
17, ik Kron. 28:4-7, etc.
eeuwige Koning Messias
(II Sam. 7:13, 16).
Straf voor de
ongehoorzame leden van
de familie Davids (v. 14),
maar een eeuwige liefde
verhouding met zaad van
David (v. 15).
Eeuwig voortduren van
het zaad van David (v.
15). "Een eeuwige duur
'in de absolute zin (v. 16).
I Kron. 28:3-4, 7; II
Kron. 07:16; Psa. 89:3-4,
27-29, 36).
Bouw van het Huis van
de Heer gaat hand in
hand met de eeuwigheid
van het Koninkrijk (II
Sam. 7:13).
Als de Koning der
eeuwigheid, zodat de
Tempel der eeuwigheid
(v. 16).

Christus is het "zaad van God maakt geen beloftes
David" (Matth. 1:01, 20; voor ons, omdat we het
Lc 1:31-33, 69,. 3:31;.
verdienen ze, maar door
Matt 22:42, Joh 07:42,.. Zijn genade.
Romeinen 1:3; Rev .
Ik ben de tempel van God
22:16).
hier op aarde vandaag. (I
De Tempel culmineerde Cor 3:16-17;. 6:18-20;. II
in de verschijning van
Cor 6:16).
Christus. Tempel is een Niet een van de
symbool van de
vooraanstaande mannen
Incarnatie. In Christus, die bereid zijn de weg
God heeft onder Zijn
van Christus was perfect.
volk (Joh. 1:14; 2:19; Cor De genade van God is,
3:16-17;. 6:19;. II Cor
dus genoeg voor mijn
6:16;. Joh. 14:23; Rev
elke behoefte.
03:12 ; 22:1-3)
De Eeuwige Koning is de
Messias (Openb. 11:15;
22:16). In absolute zin,
'een eeuwige duur' van
het zaad van David kon
alleen eeuwig duren door
het uitvoeren van uit in
een persoon die leeft voor
eeuwig, en wiens
koninkrijk geen einde
heeft. Het zaad van
David begint met Salomo
en sluit af met de
eeuwige Koning Jezus
Christus. Het Zaad van
David was getuchtigd en
vernederd door zijn
afgoderij tot de aardse
troon uitstierven.
Christus werd geboren uit
het zaad van David in het
vlees en opgewekt de
troon weer voor altijd
vast te (Lukas 1:30-33).
De beloften aan David
kon alleen vervulling te
bereiken in Christus. Het
hoogtepunt van deze

Messias ben David
De Messias Regerend als
Koning der koningen
PSA. 2, 8, 16, 45, 68:18, 72;
89, 110, 132:11-12, 17

Spotters zullen rebelleren
tegen de HERE en Zijn
Gezalfde (Ps. 2:1-3).
De Messias Koning een
stevig op zijn plaats door
de Here HERE (Psalm
2:4-6, 45).
Hij is verheven tot de
rechterhand van de Vader
(Psalm 16:8, 68:18,
02:07;. Jesaja 52:13).
Hij is de grote
Hogepriester naar de
ordening van
Melchizedek (Ps. 110:4,
5; Gen 14:18).
De Koning Messias zal
eeuwig regeren (Ps. 72:5,
17; 89: 3, 4, 20, 27-29,
36-37, 132:11-12, 17; II
Sam 7:13-16, 9.: 7).
Zijn vijanden zullen
worden onderworpen aan
Hem (Psalm 02:08,
68:18, 72:11; 110:1-3).
Hij zal beschikken over
de einden der aarde
(Psalm 02:08, 72:8, 11;
89:27).
Hij zal rechtvaardig
oordelen (Ps. 02:09,
72:1-2, 110:5-6;. Jesaja
2:4; 11:3-4).
Volle realisatie van de
waardigheid van de mens
is alleen bereikt in de
Messias (Psalm 2:10-12,
8:3-8).

profetie vervuld zal
worden als Jezus
terugkeert naar regeren in
heerlijkheid.
Christus werd verworpen Wij danken onze
en gekruisigd (Matt.
gehoorzaamheid aan
26:3-5, 27:1, 21:33-44, "Jezus Christus, de
23:31 ev;. Joh. 5:16 ev; getrouwe getuige, de
07:01, 30, 45, 08:40).
eerstgeborene van de
Christus is de Gezalfde doden, en de heerser van
van de Heer (Lukas 1:31- de koningen der aarde"
33;. Hebreeën 1:8-9).
(Openb. 1:5).
Christus is gezeten aan de We hebben een grote
rechterhand van de Vader Hogepriester, die kent al
in de hemel (Handelingen onze zwakheid.
2:22-25, 33, 5:31, 7:55- "God heeft verheven
56, Efeze 1:20;. 4:8;. Mk verlost de mensheid om
16:19; Lk. 22:69,
een dergelijke sublieme
Kolossenzen 3:1; ik Pet hoogte dat het
3:22;.. Joh. 17:5,
onmogelijk is voor Hem
Hebreeën 1:3;. 2:9).
te verheffen verder,
Christus is onze grote
zonder dat de God-head"
Hogepriester (Hebr. 1:03, (Paul Billheimer).
4:14, 6:20, 7:26, 8:01,
9:12, 24; 10:12, 13;
12:2;. Rom 8:34 ).
In Christus het eeuwig
koninkrijk van David was
opgewekt. Hij is de
eeuwige koning van een
eeuwig koninkrijk (Lukas
1:31-33, Openbaring
11:15; 05:05, 06:02, 15,
16, Matt 2:2, 6;. 27:11,
Joh. 19:19; Handelingen
2:30-31).
Christus zal al zijn
vijanden onder Zijn
voeten (I Kor. 15:23-28).
Mannen van elke stam en
natie zal aanbidden Hem
(Matt. 24:14, 28:18-20,
Handelingen 1:8; Rev
05:09, 10; 07:09, 14:6,
15:3-4)
Christus is de eeuwige
rechter (Rom. 14:10; I
Kor 4:4, 5;. II Cor 5:10;.
II Tim 4:1, 8;. Rev 2:2, 3;
Matt 25:31. -34, 26:64,
19:11-16).
Alleen in Christus deed

Lijden dienaar van Jesaja
Jesaja 52:13-53:12

de hele natuur onder
heerschappij. Hij reed
ongebroken hengstveulen
(Matt. 21:2-11). Kraaide
de haan op juiste moment
(Matt. 26:34, 75). Vis op
de juiste plaats met een
muntstuk in de mond
voor de exacte belasting
betaling (Matt. 17:24-27).
Het idee van een lijdende Christus is de steen des Christus is onze
dienaar zal een steen des aanstoots voor Israël
heiligdom, onze plaats
aanstoots voor Israël (., (Rom. 9:33; Petr 2:8;. Lc van aanbidding.
Psalm 118:22; Gen.
02:34.).
Al onze zonden vergeven
49:24 Jes. 08:14) zijn. Dit Christus vergeeft ons van zijn door de dood van
is het moeilijkste wat
al onze zonden (Markus Jezus en onze
voor de Joodse persoon te 02:05).
aanvaarding van Hem als
accepteren.
Christus letterlijk geleden onze persoonlijke
De Dienaar reinigt van door worden getroffen, Verlosser.
alle zonden (Jesaja 43:25, baard getrokken (Matt.
44:22, Jer 31:34.).
26:67, 27:30;. Mk 15:19; "... Als we wandelen in
De dienaar zal lijden door Lc 22:63.).
het licht zoals Hij zelf is
de handen van anderen Christus stierf, uit de
in het Licht, hebben wij
(Jes. 50:6).
dood opstond en nu zit
gemeenschap met elkaar,
Hij zal lijden en verheven aan de rechterhand van en het bloed van Jezus,
worden (Jes. 53:13).
de Vader (Hebr. 9:11-16, Zijn Zoon reinigt ons van
God zag het lijden One 22-28, 10:10-21, Phil
alle zonde. Als we zeggen
en was tevreden (Jesaja 2:5-11;. Petr 1:10. -11). dat wij geen zonde
53:1-2). Hij stierf als
Christus stierf voor onze hebben, zijn we
onze plaatsvervanger
zonden aan de
bedriegen onszelf en de
voor de zonde (Jesaja
gerechtigheid van God te waarheid is in ons niet.
53:4-6).
voldoen (I Pet 2:24, 25;. Indien wij onze zonden
De patiënt zal de boete II Cor 5:21;.. Ik Cor
belijden, Hij is getrouw
voor uw vele volken (Jes. 15:3;. Matt 8:17; Rom
en rechtvaardig om ons
52:15) zijn.
8:03.).
onze zonden vergeven en
Hij zal weerzinwekkend Christus die verlossing ons te reinigen van alle
om Zijn eigen volk
voor elke stam (Openb. ongerechtigheid "(I
(Isa.53 :2-3).
5:9).
Johannes 1:7-9).
Hij zal een stille,
Christus kwam tot het
onschuldige lijder als een zijne, werd verworpen en
lam (Jes. 53:7) zijn.
gekruisigd (Joh. 1:10,
Hij zal worden gedood 11;. Lc 18:31-33;. Mk
als een gewelddadige
10:33, 34).
offerdood (Jesaja 53:8-9). Christus, het Lam van
God, was stil bij zijn
Hij zal sterven met
proces (Matt. 26:63,
criminelen en worden
27:12-14, Markus 14:61,.
geassocieerd met de
15:5;. Lc 23:9,
rijken in zijn dood (Jes. Handelingen 8:32, 33;
53:9).
Joh. 1:29, 36; ik Pet 1:18,
Zijn dood zal in de vorm 19;. Openb. 5:6).
van een schuldoffer (Jes. De dood van Christus aan

53:10;. Lev 5:14-tot06:07;. Psalm 22:15) en
dan zal Hij worden
opgewekt uit de dood (v.
10).

De Branch

"Branch" (zemach)
"spruit, schieten, tak."
Isa. 04:02, 11:01, 10; Jer. 23:5- Het impliceert altijd iets
leven en groeien.
6, 33:15-17, Zach. 6:12-13
Isa. 04:02 - de "Branch"
zal komen op een tijd van
nationale crisis. Hij zal
mooi zijn, glorieus en
vruchtbaar.
Isa. 11:01, 10 - een takje
zal komen voort uit de
"stam" of "stronk" van
Jesse. Niets meer over is,
maar een stomp, maar
niet helemaal dood. De
naam van David is
gedaald tot het niveau dat
het stond toen Jesse de
naam van de familie
droeg.
"Branch" (Netzer) is een
frisse groene shoot van
"te schijnen of bloeien."
Hij zal vol van de Geest
van God, wijsheid,
kennis, onderwerping aan
de wil van God, zal een
rechtvaardige rechter
zijn, zal vrede, en de
volken zullen tot Hem
komen.
Jer. 23:5-6, 33:15-17 - de
"Branch" zal zitten op de
troon van David voor

het kruis was een offer
voor de zonde (Matt.
26:66, 27:22-31;. II Cor
5:21).
Christus is gestorven
tussen twee rovers en
werd begraven in de
graftombe van een rijk
mens (Matt. 27:57-60,
Lukas 23:32, 33, 50-56;.
Petr 2:22.).
Deze gegevens worden
gerealiseerd in de dood
en opstanding van Jezus
Christus (Hebr. 10:10;. Ef
5:2; Hebreeën 9:11-14;.
Phil 1:6;. Handelingen
1:1; Openbaring 1:8) .
Christus is de grootste
Omdat Christus is de
"filiaal", dat God heeft
Heer, onze gerechtigheid
voortgebracht uit Israël Hij heeft hij een
en de familie van David. rechtvaardig staat voor
Christus stond uit van een ons (Rom. 3:22; 5:18; II
grote vernedering. Hij
Cor 5:21.) Verkregen.
was een groene spruit die Wij staan gekleed in Zijn
kwam uit wat leek op een gerechtigheid als onze
dode boomstronk te zijn. eeuwige positie. God
De naam Nazareth kwam heeft ons rechtvaardig
van Hebr. Netzer,
verklaard door het offer
'ontspruiten, tak. "
van Christus voor onze
Christus is dat wat 'stijgt, rekening. Christus is onze
of veren up "(Lukas
gerechtigheid.
1:78;. Matt 2:23).
Wij zijn de tempel van de
Christus stamt uit de
Heer vandaag (Joh. 2:19familie van Jesse (Lukas 22; I Cor 3:16-17;. 6:19;.
03:23, 32, Openbaring
II Cor 6:16).
5:5; 22:16).
Het karakter en de
persoon van Jezus
Christus vervult het beeld
dat in Jes. 11:1-10).
Christus is de
Rechtvaardige
(Handelingen 2:14;.
Hebreeën 1:8, 9, etc.).
Christus is onze
gerechtigheid (II Kor.
5:21).
Christus is de tempel
(Joh. 2:19-22).

Messias in Daniel
Daniël 2, 04:03, 34; 7:13-14;
9:24-27

Messias Shepherd

eeuwig (II Sam 7:12-16.).
Tegenstelling tot het
kwade herders met JHVH
onze gerechtigheid. De
"Branch" is de
Messiaanse Koning.
Zach. 6:12-13 - de
"Branch" zal bouwen aan
de tempel van de HERE.
Het Koninkrijk van God Christus kwam voor het We gaan in het
staat in contrast tot de
Koninkrijk en de satan
Koninkrijk van God door
koninkrijken van deze
bood hem de
de wedergeboorte (Joh.
wereld (Dan.2).
koninkrijken van de
3:3, 5).
Het Koninkrijk van God wereld (Matt. 4:8;
Waar de koning is, daar is
wordt vastgesteld zonder Openb. 11:15).
het Koninkrijk (Lukas
menselijke initiatief van Er is een Koninkrijk
17:21, Handelingen 4:19,
de goddelijke
verschillend beschreven Ef 3:17;. I Peter 3:15).
voorzienigheid (Dan.
in het NT (Matt. 13:41,
2:34, 8:25;. Zacharia 3:9- Openbaring 1:9; II Tim Jezus antwoordde en
10).
4:1;.. Efeze 5:5;
zeide tot Nicodemus:
Het Koninkrijk van God Openbaring 11:15; 12:10; "Voorwaar, voorwaar, Ik
zal verpletteren de
Col 1:13 , etc.).
zeg u, tenzij iemand
koninkrijken van de
Christus moet als Koning wederom geboren hij niet
wereld (Dan. 2:34) en
heersen, totdat Hij heeft kan het koninkrijk van
domineren de hele aarde al Zijn vijanden onder
God zien" (Joh. 3:3).
(2:35, 44; Jesaja 2:2-4;. Zijn voeten (I Cor 15:239:6, 7; Dan 4:3,. 34, 6:26, 28;. Openb. 22:5).
7:14, 27;. Psalm 145:13;. Jezus ten opzichte van
Ezechiël 37:25; Mich
het begin tot die van
4:7).
"mosterdzaadje" (Matt.
Het Koninkrijk heeft een 13:31-32). Het is iets
bescheiden begin, als een wonderbaarlijks, die
'steen snijden zonder
alleen God kan bereiken.
handen "(Dan. 2:34,
Jezus is de "Zoon des
4:12).
mensen" (Matt. 26:64,
De "Zoon van de mens" Markus 14:62,. 13:26,
moet worden gegeven
Openbaring 1:07, 13ff;.
een Koninkrijk van
Lc 21:27, Matt 16:27,
eeuwige heerschappij
28;. 19:28 , 24:30, 25:31,
(Daniël 7:13-14).
24:30, etc.).
De "Messias" zal zijn
Jezus is de "Gezalfde des
"cut-off" (Dan. 9:24-27;. Heren", die was 'cut-off
Isa 53:8, etc.).
"uit het land van de
levenden (Markus 9:12;.
Lc 24:26;. Romeinen 5:611, etc.).
De HEERE is de ware
Jezus is de Goede Herder De Goede Herder kent
Herder van Israël (Psalm (Joh. 10:11; ik Pet 2:25;. mij, en Hij is zich bewust
23:1-6, 74:1, 77:20,
Hebreeën 13:20;. Petr
van mijn elke behoefte.
79:13, 80:1, 95:7, 100:3, 5:04;. Openb. 7:17).
Hij die heeft de HEER als
Micha 7:14).
Jezus weet en voorziet in zijn herder mist niets.
Hij zorgt voor Zijn
zijn eigen (Joh. 10:11,
In de Herder er vrijheid

schapen (Jesaja 40:11;.
Psalm 23:1-6;. Jeremia
31:10;. Ezechiël 34:1119).
Evil herders (alle
personen die belast zijn
met de regering van het
land, burgerlijke leiders,
profeten, priesters,
koningen) hebben
vernietigd Israël
(Ezechiël 34:1-10,
Jeremia 23:1-2,..
Zacharia 11:17).
Messias zal David
Shepherd Israël voor
altijd (Ezechiël 34:23-24,
37:24-28, Zach 13:6-7;.
11:16).
De Shepherd zal worden
gedood en de schapen
zullen verstrooid worden
(Zacharia 13:7).

14-16, Handelingen
20:28).
De dief komt alleen
vernietigen, maar de
Goede Herder kwam om
Zijn volk te redden (Joh.
10:10).
Jezus kwam om herder
Israël (Matt. 15:24,
18:12, Lc 15:4-6;. Joh.
10:1-16, 26-29;. 21:16).
Hij is de Messias-Herder.
Toen Jezus was de
discipelen verspreid in
angst gekruisigd (Matt.
26:31, Markus 14:27.).

van gebrek, verval, angst
voor de dood,
onzekerheid, scheiding,
etc.
Jezus zei: "Ik ben de
goede herder, de goede
herder geeft zijn leven
voor de schapen"
(Johannes 10:11).

