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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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Bij het samenstellen van dit boek is als uitgangspunt genomen de eenheid van de Schriften, zoals 

deze - onder inspiratie van Gods Geest - door Joodse profeten,  apostelen en evangelisten tot ons 

zijn gekomen in het Oude- en Nieuwe Testament. 

De Schriften spreken zichzelf niet tegen, maar bevestigen en verklaren elkaar. In het Nieuwe Tes-

tament wordt bevestigd, ontvouwd en veelal vervuld, wat in het Oude Testament staat geschreven. 

Zo zijn de woorden van de Heere Jezus gebaseerd op de Thora, de Profeten en de Geschriften, 

waaronder dikwijls letterlijke citaten. Ook in de Handelingen der apostelen en in de brieven van de 

apostel Paulus komen veel citaten en aanduidingen uit het Oude Testament voor. 

De Heere Jezus zegt in Johannes 5:39: “Onderzoekt de Schriften; want u meent daarin het eeuwige leven 

te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. In Lukas 24:27 staat geschreven: “En begonnen hebben-

de van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven 

was”. Dit boek beoogt niets anders dan door de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. 

Ik ben daarbij uitgegaan van de teksten in het Oude Testament, die verwijzen naar of duiden op de eerste 

of de tweede komst van de Messias. Uitgaande van deze teksten is gezocht naar teksten in het Oude en 

Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben. Gerelateerde teksten kunnen duiden op reeds ver-

vulde of nog onvervulde profetieën. 

De teksten in  het Oude Testament, die het onderwerp van deze studie vormen, zijn in vet  gedrukt tegen 

een licht grijze achtergrond. Deze teksten zijn door mij op twee  manieren benaderd, zowel uitgaande 

van het Oude Testament , als uitgaande van  het Nieuwe Testament. Door deze benadering worden twee 

soorten Messiaanse  teksten ontdekt, die ik “direct” en “indirect” zou willen  noemen.  De directe  teksten 

zijn zonder de wetenschap van het Nieuwe Testament te herkennen als  zijnde Messiaans. De indirecte  

teksten zijn alleen als Messiaans te herkennen met de kennis van het Nieuwe  Testament. Om het  on-

derscheid tussen direct en indirect in het boek aan te geven, zijn de  directe teksten cursief gedrukt. De 

indirecte  Messiaanse teksten kunnen weer onderscheiden worden naar teksten die  betrekking op 

voorzeggingen, beloften, ceremonieën, aanduidingen,  en aanhalingen uit het Oude Testament  door 

de Heere Jezus en de apostelen, welke in het Nieuwe Testament nader  verklaard worden. Deze onder-

scheidingen worden in dit boek niet expliciet  behandeld.

 

De typologie  heb ik in deze studie niet aan de orde gesteld. De geïnteresseerde lezer  verwijs ik naar 

o.a. het boek van C.H.  Spurgeon “Christ in the Old Testament” (Engels).

Dit werk is tot stand gekomen met een gedurig gebed om wijsheid en leiding van de Heilige Geest. 

Teksten die direct met elkaar verband houden, zijn meestal in hun geheel afgedrukt, hoewel vanwege 

de hoeveelheid, ook daarin een keuze moest worden gemaakt. Het was steeds een worsteling om de 

juiste keuzes te maken. Ik pretendeer dan ook niet dat er geen betere keuzes mogelijk zijn. Om de 

WOORD VOORAF
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omvang van het boek te beperken, is een groot aantal teksten die direct of indirect verband houden 

met de gekozen teksten uit het Oude Testament of uit het Nieuwe Testament, onder de desbetreffende 

perikoop als referentietekst vermeld.  

Bij de samenstelling van het boek is gebleken hoe opvallend groot het aantal teksten uit het Oude 

Testament is, die betrekking hebben op het toekomstig Koninkrijk van de Messias, de ontferming van 

God over en de bekering van Israël en op de terugkeer van Israël naar het beloofde land. Deze teksten 

zijn in een afzonderlijke bijlage genoemd. Zo nodig wordt hiernaar verwezen door middel van een 

speciaal teken, zoals b.v. #1.

Ook voor de heidenen (ongelovigen) staan er veel beloften in het Oude Testament, die zowel betrek-

king hebben op het heden als op het toekomstig Koninkrijk. Het ging mij in de eerste plaats niet om 

de uitleg van al deze teksten, al zou de groepering van bepaalde teksten daarop kunnen duiden. Uit-

gangspunt was, dat de Schrift zichzelf verklaart onder de leiding van de Heilige Geest.

Gaarne wil ik  mijn dank uitspreken aan professor dr. W.H. Velema, die ik gevraagd heb  van dit 

boekwerk kennis te nemen. Zijn waarderende woorden voor dit werk heb  ik op hoge prijs gesteld 

en ook zijn meedenken in de problematiek van “directe  “en “indirecte” Messiaanse teksten zijn voor 

mij heel waardevol geweest. Naar  zijn mening zou dit boek zeker ook in handen moeten komen van 

predikanten en  studenten theologie. 

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan drs. G. Herwig, Hervormd predikant te Nunspeet en 

docent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, en Ton Stier, directeur van de stichting 

“Israël en de Bijbel”, voor het kritisch meelezen van de tekst. Zij hebben mij geholpen met hun 

correcties en aanvullingen en ook morele steun gegeven. De onvolkomenheden die zijn gebleven, 

zijn voor mijn rekening. Ook evangelist Dato Steenhuis dank voor zijn meelezen  en stimulans 

om dit werk uit te geven. Ook zij die mij assistentie verleend hebben bij het vertalen van de En-

gelse en Hebreeuwse tekst, het proeflezen van de tekst, het oplossen van computertechnische 

problemen, het typesetten en het maken van de layout bedank ik hierbij zeer hartelijk. 

Voor geïnteresseerden is de uitgave ook beschikbaar in een Engelse en Hebreeuws-Engelse uitgave.

 

Veenendaal, oktober 2009.                                                             

Hendrik Schipper

WOORD VOORAF
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Het Oude Testament
Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

Jozua

Richteren

Ruth

1 Samuël

2 Samuël

1 Koningen

2 Koningen

1 Kronieken

2 Kronieken

Ezra

Nehemía

Esther

Job

Psalmen

Spreuken
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Hooglied
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Jeremía
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Ezechiël

Daniël

Hoséa

Joël
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Obadja

Jona

Micha

Nahum

Hábakuk

Zefánja

Haggaï

Zacharía

Maleáchi

Het Nieuwe Testament
Matthéüs

Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen

1 Korinthe

2 Korinthe

Galaten

Éfeze

Filippenzen

Kolossenzen

1 Thessalonicensen

2 Thessalonicensen

1 Timothéüs

2 Timothéüs

Titus

Filémon

Hebreën

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

Judas

Openbaring
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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 21:4; 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 20:4-6; 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 102:25-27; Jesaja 44:1-8,21-24,26.

07. Hij zal de Messias van Israël zijn.   

Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniël 9:25,26.

08. Namen en titels van de Messias.   

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

 Jesaja 9:6,7.

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 89:4,5,27,28-30.

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 9:7;  

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 45:7; 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 8:6; Psalm 107:25-29; Psalm 110:3;  

Jesaja 22:22; Jesaja 40:10; Jesaja 50:2.

08. De alwetendheid van de Messias.   

Psalm 139:1-4; Jeremía 17:10.

09. De alomtegenwoordigheid van de Messias. 

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

Jesaja 42:2-4.

11.  De gehoorzaamheid van de Messias.  

Psalm 1:1-6; Psalm 18:21-24; Psalm 40:7,8; 

Jesaja 53:7,8.

12. De volmaaktheid van de Messias.   

Psalm 45:2; Jesaja 53:9; Micha 5:4.

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 21:5; Psalm 45:3,4; 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 17:5; Psalm 21:5; 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 9:2-4; 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; 

Jesaja 8:8; Jeremía 31:1-9.

23. De genade van God en de Messias.

 Genesis 28:14; Exodus 33:19; Psalm 45:2; 

 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 9:6,7; 

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 89:21,22; 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 3:12,13,15.

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 45:9,13-15,16,17; Psalm 47:2-9; 

 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, roeping en het doel van de 

Messias.

 Jesaja 61:1-3.

07. De aanbieding van het heil door de Messias. 

Psalm 85:9; Jesaja 55:1,2,6.

08. De gerechtigheid van de Messias.   

Genesis 3:21; Psalm 40:9,10; Psalm 45:7,8; 

Psalm 85:10-13; 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; 

 Deuteronomium 33:3; 

 Psalm 2:8; Psalm 22:23-31; Psalm 46:10; 

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

 Psalm 102:13-22; Jesaja 2:23; 

 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 40:6; Psalm 119:97-103; Jesaja 42:2-4.

13.  God bevestigt de bediening van de Messias.

 Psalm 20:4-6; Psalm 89:23,28-30; 

 Jesaja 42:1.

14.  De Messias zal de dood en duisternis 

overwinnen.

 Psalm 49:15; Psalm 86:12,13; Psalm 110:1; 

Hoséa 13:14.

15.  De Messias brengt de blijde boodschap.

 Psalm 96:1-3; Jesaja 9:2-4; 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 21:6,7; Psalm 45:9,13-15; 

 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 46:4-11; 

 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 51:17; 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 8:1,2; Psalm 22:22; Psalm 45:16,17; 

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

 Zacharía 11:10,11.

26. Het verlossingswerk van de Messias.

 Numeri 21:9; Psalm 53:6; 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 51:17; 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 22:1,2,6,18,22; 

 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 62:3,4; Psalm 118:22-24; 

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

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

 Jesaja 50:2; 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 41:5-9; Psalm 55:5,6,12-14; Psalm 

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

06. De Messias zal worden verlaten.   

Psalm 88:14-18; Zacharía 13:7.
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07. De beschuldiging en het proces van de 

Messias.  

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

 Psalm 41:5-9; Psalm 109:1-5.

08. Details van de dood van de Messias.  

Psalm 22:1,2,6-18; Psalm 34:20; 

 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 31:4,5; Psalm 40:7.

11.  Het lijden van de Messias.

 Deuteronomium 21:23; Psalm 18:4-6; 

 Psalm 27:2; Psalm 31:11-15; Psalm 35:19; 

 Psalm 38:12,13; Psalm 40:11; Psalm 42:7; 

Psalm 55:5,6,12-14; Psalm 69:4,8-10; 

 Psalm 102:1-11; Psalm 109:25; Psalm 110:7; 

Jesaja 50:3,5-9; 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 41:5-9; Psalm 69:4.

13.  Details van het lijden van de Messias.

 Exodus 12:46; Psalm 69:20-22,26; 

 Psalm 88:14-18; Psalm 129:3; 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 30:3; 

Psalm 40:2,3; Psalm 49:15; Psalm 71:20; 

Psalm 91:14-16; Jesaja 53:10,11; Jona 2:2-7.

02. De hemelvaart van de Messias voorzegd.  

Psalm 24:3,7-10; Psalm 47:2-9; 

 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 75:7,8; 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 22:23-31; Psalm 45:7,8,16,17; 

 Psalm 46:4-11; Psalm 47:2-9; Psalm 50:2-6; 

Psalm 53:6; Psalm 65:2.

 Psalm 67:1-6; Psalm 68:1-5; Psalm 72:7-19; 

Psalm 85:10-13; 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 102:13-22; Psalm 107:1-3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jesaja 66:15-24; Jeremía 3:14-19; 

 Jeremía 12:15; Jeremía 15:19-21; 

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

 Jeremía 24:6,7; Jeremía 29:14; 

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

 Jeremía 32:37-41; Jeremía 33:6-13; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hábakuk 2:14; Zefánja 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Zacharía 1:16,17; 

 Zacharía 2:1-13; Zacharía 3:1-10; 

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

Zacharía 9:10-12; Zacharía 10:3-12; 

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

 Zacharía 14:1-21; Maleáchi 1:11; 

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

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

05. De komende glorie en macht van de Messias. 

Psalm 46:4-11; Psalm 61:6,7; 

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

 Psalm 102:13-22; 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 61:6,7.

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 16:15,19; 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 9:7; 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 51:17.
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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  1:7-12; 

 2 Samuël 7:12-16; 1 Kronieken 17:14; 

 Psalm 2:6-12; Psalm 8:1,2; 

 Psalm 21:4; Psalm 45; Psalm 46:5-11; 

 Psalm 47:3,7-9; Psalm 48:1-3,9,11; 

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

 Psalm 66:1-5; Psalm 67:1-7; 

 Psalm 68:1-5; Psalm 72:6-20; 

 Psalm 85:10-14; Psalm 86:9; 

 Psalm 89:1-5,26-29,36,37; Psalm 93:1; 

 Psalm 95:3-7; Palm 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 9:6,7; 

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 65:17; 

Jesaja 66:15-17,22-24; 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 47:4; 

 Psalm 69:35,36; Psalm 85:9-14; Psalm 89:28; 

Psalm 102:13,16,17,21; 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 50:4-6,17-20; 

 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 65:1-2,8-10,18-25; Jesaja 66:10-14; 
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Jeremía 3:14-16, 18,19; Jeremía 23:4-6; 

 Jeremía 24:7; Jeremía 30:18-24; 

 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 5:7; Micha 7:14-20; Zefánja 3:9-19; 

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 53:6; 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 24:6; 

 Jeremía 29:14; 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 20:41-44; 

 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 8:8; Zacharía 10:8-10; 

 Johannes 11:52; Éfeze 1:10.

#4  Heidenen zullen ook komen.

 Genesis 26:4; Deuteronomium 32:43; 

 Psalm 22:27-31; Psalm 72:11,17; Psalm 86:9; 

Psalm 96:10; Psalm 102:15,22; 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;  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 68:22,23; 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 68:1-5; Psalm 73:20; 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 48:8; 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.

genesis	3 genesis	3

GENESIS



32

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	Sem,	Abraham,	

	 Izak	en	Jakob.

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; 7:10-22.
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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.

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,

5  Daarom dat Abraham Mijn stem 

gehoorzaam geweest is, en heeft 

onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, 

Mijn inzettingen en Mijn wetten.
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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.

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 12:2,3; Genesis 22:18; Psalm 72:17.

A01		De	Messias	stamt	af	van	Abraham.

B23		De	genade	van	God	en	de	Messias.

E22		Het	werk	van	de	Messias	zal	gezegend	

	 worden.

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 72:7.

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 

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.
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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.

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

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

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

EXODUS 3:6      Hij 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.

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.

EXODUS
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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.

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 

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. 

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 34:20; 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 

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 22:3; Psalm 132:5; Jesaja 66:1; Handelingen 4:12; 
Éfeze 2:21,22; Openbaring 5:9-14; Openbaring 19:1.

EXODUS

exodus	12 exodus	12	&	15
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A08		Namen	en	titels	van	de	Messias.

B16		De	kracht	en	sterkte	van	de	Messias.

EXODUS 17:6     Zie, Ik zal 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.

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 9:6; 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.     

EXODUS

exodus	17	&	23 exodus	23
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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 19:14; 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 40:8     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



85

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 83:4,5; 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;

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 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: #1; Psalm 11:4; Psalm 37:13; Psalm 50:16-22; Psalm 59:8; 
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 22:17; 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.

PSALMEN

psalm	2 psalm	2
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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 21:8,9; 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 40:4; Psalm 84:12; 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. 

O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is 

Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw 

majesteit gesteld hebt boven de hemelen.

 2  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 8:6     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 49:15     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 18:4     Banden des doods hadden mij 

omvangen, en beken Belials verschrikten 

mij. 

5  Banden der hel omringden mij, strikken 

des doods bejegenden mij. 

6  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 88:6     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 18:21      Want ik heb des HEEREN 

wegen gehouden, en ben van mijn God 

niet goddelooslijk afgegaan. 

22  Want al Zijn rechten waren voor mij, en 

Zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. 

23  Maar ik was oprecht bij Hem, en ik 

wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. 

24  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 40:8; 
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 20:4     Hij geve u naar uw hart, en 

vervulle al uw raad.

5  Wij zullen juichen over Uw heil, en de 

vaandelen opsteken in den Naam onzes 

Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.

6  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 13:5; Psalm 18:35,50; Psalm 28:8; Jesaja 57:15; 
Matthéüs 6:9; Johannes 9:31; Handelingen 2:33.

A04		De	Messias	bestaat	van	eeuwigheid.	

     

PSALM 21:4     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 21:5 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 21:6     Want Gij zet hem tot 

zegeningen in eeuwigheid; Gij vervrolijkt 

hem door vreugde met Uw aangezicht.

7  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 18:2; 
Psalm 63:2-5; 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. Mijn God, mijn God! 

waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde 

van mijn verlossing, van de woorden mijns 

brullens? 

2 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.

PSALMEN

psalm	21 psalm	21	&	22
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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 22:27     Alle einden der aarde zullen 

het gedenken, en zich tot den HEERE 

bekeren; en alle geslachten der heidenen 

zullen voor Uw aangezicht aanbidden. 

28  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 

jesaja	2 jesaja	2
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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 

Jeruzalem, nederdalende uit den hemel 

van God.

Zie: Psalm 2:8; Psalm 72:8,11,17-19; Psalm 86:9; Psalm 89:15-17; 
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.

jesaja	2 jesaja	2
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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 46:9; Psalm 72:3-7; Psalm 82:8; 
Psalm 96:13; Psalm 110:6; Jesaja 9:7; 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 18:29; Psalm 89:15; 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.

JESAJA
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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, 

JESAJA
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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, 

JESAJA

jesaja	5jesaja	4



196

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 9:6; 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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