Profetieën over de Messias en de vervulling door Jezus
Onderwerp

1. Zaad van de
vrouw
2. Afstammeling
van Abraham
3. Afstammeling
van Isaak

4. Afstammeling
van Jacob

5. Afstammeling
van Juda

6. Afstammeling
van Isaï

Profetie

Vervulling van de
profetie

Genesis 3:15

15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Galaten 4:4

Genesis 12:3

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal
Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden.

Matteüs 1:1

Genesis 17:19

19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon
baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor
zijn nageslacht na hem.

Lucas 3:34

Numeri 24:17

17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem
aanschouwen, maar niet van nabij.
Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter
uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab
verbrijzelen
en alle zonen van Seth vernietigen.

Matteüs 1:2

Genesis 49:10

10 De scepter zal van Juda niet wijken
en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten,
totdat Silo komt,
en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Lucas 3:33

1 ¶ En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai
en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest
van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de
Geest van kennis en vreze des HEREN;10 ¶ Want op die
Jesjaja 11:1-2 en 10 dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier
voor de volken.
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen.

Romeinen 15:12

Onderwerp

7. Afstammeling
van David

8. Gezalfd en
eeuwig

9. Geboren in
Bethlehem
10. Tijd van zijn
geboorte

Profetie

Jeremia 23:5-6

Micha 5:1

(5:1) En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de
duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn
van oudsher, van eeuwige dagen af.

Daniël 9:24-27
Jesaja 7:14

12. Aanbeden door
herders

Psalm 72:9

14. Vlucht naar
Egypte

5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen
opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig
handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn
waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE
GERECHTIGHEID.

6 ¶ (45:7) Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;
de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van
Psalm 45:6-7; Psalm
rechtvaardigheid.
102:25-27
7 (45:8) U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;
daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

11. Geboren uit een
maagd

13. Uitroeiing van
kinderen

Vervulling van de
profetie

Jeremia 31:15

Hosea 11:1

Matteüs 1:1

Hebreeën 1:8-12

Lucas 2:4-5, 7

Lucas 2:1-2
14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de
maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en
Hem de naam Immanuel geven.

Lucas 1:26-27, 30-31
Lucas 2:8-15

15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama,
een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent
over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten
over haar kinderen, want zij zijn er niet meer.
Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.

Matteüs 2:16-18

Matteüs 2:14-15

Onderwerp

15. De weg bereid

16. Voorafgegaan
door een voorbode

17. Voorafgegaan
door Elia

18. Bekend gemaakt
als Zoon van God

18 B Bekent
gemaakt als God.

Profetie

Vervulling van de
profetie

Jesaja 40:3-5

3 ¶ Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God.4 Alle dalen zullen
verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd
worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is,
zal tot een vlakte worden.5 De heerlijkheid van de
HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen
zal het zien, want de mond van de HEERE heeft
gesproken.

Lucas 3:3-6

Maleachi 3:1

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden
zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die
u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond,
in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de
HEERE van de legermachten.

Lucas 7:24, 27

Maleachi 4:5-6

5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van
de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.
6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Matteüs 11:13

Psalm 2:7

7 ¶ Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.

Lucas 1:32; Matteüs
3:17

Jesaja 9:6-7

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze
heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de
troon van David en over zijn koninkrijk, om het te
grondvesten en het te ondersteunen door recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver
van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Onderwerp

19. Bediening in
Galilea

Profetie

Jesaja 9:1-2

Vervulling van de
profetie
Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land
waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd
minachting heeft gebracht over het land van Zebulon
en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer
bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de
Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen.2 Het
volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.

11 Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in
uw ogen een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb het gezien,
spreekt de HEERE.
20. De tempel wordt
7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
Jesaja 56:7; Jeremia
een rovershol in
en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
7:11
plaats van een
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig
bedehuis
zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van
gebed genoemd worden voor alle volken.
21. Een profeet (als
Mozes)

Deuteronomium
18:15

15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik,
zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem
moet u luisteren,

Matteüs 4:13-16

Matteüs 21:13

Handelingen 3:20, 22

18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het
Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de
ogen van de blinden zien.
22. Blinden, doven
en lammen worden
genezen

Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak
Jesaja 29:18; Jesaja zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u
35:5-6
verlossen.5 ¶ Dan zullen de ogen van de blinden worden
opengedaan, de oren van de doven zullen worden
geopend.6 Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.

Lucas 7:22; Matteüs
11:3-5

Onderwerp

23. De Messias is
zachtmoedig en
zachtaardig

Profetie

Jesaja 42:2-3;

Vervulling van de
profetie
Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene,
in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn
Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het
recht doen uitgaan.2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn
stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten
horen. 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de
uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid
zal Hij het recht doen uitgaan.

Matteüs 12:18-20;
Matteüs 11:29

1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn
Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de
heidenvolken het recht doen uitgaan.

24. Bediening onder
de heidenen (nietjoden)

Jesaja 42:1; Jesaja
49:6 Jesaja 55:4-5

6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou
zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen
die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb
U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om
Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

Matteüs 12:18-21;
Lucas 2:32

4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken,
als Vorst en Gebieder voor de volken.5 Zie, U zult een
volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet
kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE,
uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U
verheerlijkt.

25. De gebroken
harten zullen
verbonden worden

Jesaja 61:1-3

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de
HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te
brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden
om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de
gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden
zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het
jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de
wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;

Lucas 4:18-19

Onderwerp

Profetie

Vervulling van de
profetie
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken
dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats
van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken
van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om
Hem te verheerlijken.

26. Hij zal voorbede
Jesaja 53:12; Jesaja
voor de mensen
59:16
doen

27. Afgewezen
(verworpen) door
zijn eigen volk, de
joden

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal
Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort
in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de
zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders
gebeden heeft.

Romeinen 8:34;
Hebreeën 7:25

14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des
aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de
beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de Johannes 1:11; Lucas
Jesaja 8:14; Psalm
inwoners van Jeruzalem.
23:18; Handelingen
118:22
22 De steen die de bouwers verworpen hadden,
4:11; 1 Petrus 2:6-8
is tot een hoeksteen geworden.

Psalm 110:4

4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw
van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de
ordening van Melchizedek.

Hebreeën 5:5-6

29. Triomfantelijke
intocht

Zacharia 9:9

9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig,
en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een
ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Marcus 11:7, 9, 11

30. De Messias zal
niet geloofd worden

Jesaja 53:1

28. Priester naar de
ordening van
Melchisedek

1 ¶ Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

Johannes 12:37-38

Onderwerp

Profetie

31. Schapen van de
Herder verstrooid

Zacharia 13:7

32. Verraden door
een vriend

Psalm 41:9; Psalm
55:12-13; Zacharia
13:6

33. Verraden voor
30 zilverstukken

Zacharia 11:12

34. Het geld voor
het verraden (30
zilverstukken)
gebruikt om het
potterbakkersveld
te kopen
35. Stil tijdens
beschuldigingen
36. Bespuugd en
geslagen

37. Gegeseld

Zacharia 11:13

Vervulling van de
profetie
7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man
Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de
legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal
verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen
wenden.
9 (41:10) Zelfs de man met wie ik in vrede leefde,
op wie ik vertrouwde, die mijn brood at,
heeft mij hard nagetrapt.

12 Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw
ogen, geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen
hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken.
13 Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de
pottenbakker toe-een mooie prijs waarop Ik door hen
geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en
wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.

Matteüs 26:31

Lucas 22:47-48;
Matteüs 26:49-50

Matteüs 26:14-15

Matteüs 27:6-7

Jesaja 53:7

7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij
deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Marcus 15:4-5

Jesaja 50:6

6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen
aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht
verberg Ik niet voor smaad en speeksel.

Matteüs 26:67;
Matteüs 27:30

Jesaja 53:5

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Matteüs 27:26

Onderwerp

Profetie

Vervulling van de
profetie

Psalm 35:19

19 Laat over mij zich niet verblijden wie om valse
redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen
wie mij zonder reden haten.

Johannes 15:24-25

Jesaja 53:5

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Romeinen 5:6, 8

Zacharia 12:10;
Psalm 22:16

16 Want honden hebben mij omsingeld, een horde
kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn
handen en mijn voeten doorboord.

Johannes 20:25-27

41. Bespot

Psalm 22:7-8

6 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van
mensen en veracht door het volk.7 Allen die mij zien,
bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het
hoofd en zeggen:8 Hij heeft zijn zaak aan de HEERE
toevertrouwd-laat Die hem bevrijden! Laat Die hem
redden, als Hij hem genegen is.

Lucas 23:35

42. Azijn gegeven
voor zijn dorst

Psalm 69:21

21 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven,
in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

Johannes 19:28-29

Psalm 109:4; Jesaja
53:12

4 Voor mijn liefde klagen zij mij aan,
maar ik was steeds in gebed.
12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal
Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort
in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de
zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders
gebeden heeft.

Lucas 23:34

38. Gehaat zonder
reden
39.
Plaatsvervangend
offer
40. Doorboord door
handen en voeten

43. Gebed voor wie
hem vervolgen

44. Soldaten
dobbelen om zijn
kleding
45. Verlaten door
God

Psalm 22:17-18

Psalm 22:1

18 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent
U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn
jammerklacht? 2 Mijn God, ik roep overdag, maar U
antwoordt niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

Matteüs 27:35-36

Matteüs 27:46

Onderwerp

Profetie

46. Zijn Geest
toevertrouwd aan
God

Psalm 31:5

47. Geen beenderen
gebroken

Psalm 34:20

48. Zijn zijde
doorstoken
49. Duisternis over
het land
50. Begraven bij de
rijken

51. De opstanding
uit de dood

52. Stuurt de
Heilige Geest

53. Richt een nieuw
verbond op

Vervulling van de
profetie
5 In Uw hand beveel ik mijn geest;
U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!

Lucas 23:46

20 Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt
Johannes 19:32, 33, 36
gebroken.

Zacharia 12:10

Johannes 19:34

Amos 8:9

9 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE,
dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan;
op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken.

Matteüs 27:45

Jesaja 53:9

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is
bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

Matteüs 27:57-60

10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
Psalm 16:10; Psalm
3 HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt
30:4;
mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben
neergedaald.

Jesaja 44:3; Joel
2:28

Jesaja 55:3-4;
Jeremia 31:31

Marcus 16:6-7

3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op
het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en
Mijn zegen op uw nakomelingen.
Johannes 20:22;
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal
Handelingen 2:16-17
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw
jongemannen zullen visioenen zien.
3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal
leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de
betrouwbare gunstbewijzen aan David.
31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met
het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw
verbond zal sluiten,

Matteüs 26:28; Lucas
22:20; Hebreeën 8:610

Onderwerp
54. Zijn Hemelvaart
naar de
rechterhand van
God
55. De heidenen
(niet-joden) zullen
de Messias zoeken

Profetie

Psalm 110:1

Jesaja 9:2; Jesaja
11:10; Jesaja 65:1

Vervulling van de
profetie
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.
10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal
staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de
heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
1 Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik
ben gevonden door hen die Mij niet zochten.

Marcus 16:19; 1
Korintiërs 15:4;
Efeziërs 4:8

Romeinen 11:25;
Matteüs 4:16

