


11. De VERVULDE 
profetieen van Jezus! 

(OT/NT)



Jezus moest alles vervullen wat er over Hem in het hele OT (De Wet, 
Profeten en Psalmen) stond

En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan 
naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten 

zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.
Lukas 18:31 HSV

Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn 
plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door 
het zwaard omkomen.  Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet 

kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen 
engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de 

Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden 
moet?

Mattheüs 26:52 - 54 HSV



Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want 
hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn 

Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden 
geloven?

Johannes 5:46 - 47 HSV

En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u 
sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest 
worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van 

Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen 
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften 

begrepen.
Lukas 24:44 - 45 HSV



Mozes profeteerde dat er een Profeet zou komen waar de mensen naar moesten 
luisteren 

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

luisteren,  overeenkomstig alles wat u van de HEERE , uw God, 
bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, 
toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE , mijn God, niet langer 

horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik 
sterven.  

Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken 
hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het 

midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn 
mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen 

spreken.
Deuteronomium 18:15 - 18 HSV



Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle 
dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft 

bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen 
heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De 

Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit 
uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in 

alles wat Hij tot u zal spreken. 

En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben 
naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 
En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er 

daarna gesproken hebben, hebben deze dagen 
aangekondigd. 

Handelingen 3:21-24 HSV



De 3 categorieën van de profetieën over Jezus:

1. De geboorte van Jezus

2. De bediening van Jezus

3. De kruisdood en opstanding van Jezus



1. De geboorte van Jezus

Via Abraham zouden alle geslachten van de wereld gezegend worden, dit gebeurde 
via Jezus!

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit 
uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het 

land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk 
maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult 

tot een zegen zijn.  

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal 
Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de 

aardbodem gezegend worden.
Genesis 12:1 - 3 HSV



U bent kinderen van de profeten en van het 
verbond dat God met onze vaderen sloot, toen 

Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht 
zullen alle geslachten van de aarde gezegend 

worden. 

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, 
heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin 
te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen 

van zijn slechte daden.
Handelingen 3:25-26 HSV



De profetie van Jakob maakt duidelijk dat de Messias uit de stam van Juda zal 
komen voordat de stam zou verdwijnen 

Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, 
mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw 

neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De 
scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de 

heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en 
Hem zullen de volken gehoorzamen.

Genesis 49:9 - 10 HSV

Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda 
afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in 

verband met het priesterschap. 
Hebreeën 7:14 HSV



En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt 
bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 

En de legers in de hemel volgden Hem op witte 
paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En 

uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 
daarmee de heidenvolken zou slaan. 

En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij 
treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige 

toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn 
bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: 

Koning der koningen en Heere der heren. 
Openbaring 19:13-16 HSV



De Messias zou uit het nageslacht zijn van koning David, Jezus komt hieruit 

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw 
vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na 
u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en 

Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor 
Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van 

zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. 
2 Samuel 7:12-13 HSV

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon 
van David, de Zoon van Abraham. 

Mattheüs 1:1 HSV



Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd 
zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de 

naam Immanuel geven. Boter en honing zal Hij eten, totdat 
Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te 

kiezen. 
Jesaja 7:14-15 HSV

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, 
aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de 
engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal 

over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u 

geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
Lukas 1:34-35 HSV

De Messias zou geboren worden uit een maagd, Jezus is geboren uit Maria, die een 
maagd was



En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn 
onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn 
oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Micha 5:1 HSV

Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in 
verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij 
alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk 
bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten 
waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden 

tegen hem: 

De Messias zou uit Bethlehem komen, Jezus werd geboren in Bethlehem 



In Bethlehem, in Judea, want zo staat 
het geschreven door de profeet: 

En u, Bethlehem, land van Juda, bent 
beslist niet de minste onder de 

vorsten van Juda, want uit u zal de 
Leidsman voortkomen Die Mijn volk 

Israël weiden zal. 
Mattheüs 2:3-6 HSV



Dit Kind zou verschillende namen krijgen en aan Zijn heerschappij zou geen 
einde komen (Zie ook Lucas 1:32-33)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 
men noemt Zijn Naam  Wonderlijk, Raadsman, Sterke 

God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de 
vrede zal geen einde komen op de troon van David en 
over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te 

ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan 
tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de 

legermachten zal dit doen.
Jesaja 9:5 - 6 HSV



De Messias zou uit Egypte komen, Jezus moest naar Egypte om te vluchten voor 
Herodes

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik 
Mijn zoon geroepen. 

Hosea 11:1 HSV

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt 
Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn 

moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik 
het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te 

brengen. 

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met 
zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood 

van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is 
door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

Mattheüs 2:13-15 HSV



2. De bediening van Jezus

De Messias zou een groot licht gaan brengen in het gebied van de stammen Zebulon 
en Naftali, Jezus ging tijdens Zijn bediening wonen in Kapernaum

Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land 
waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting 

heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land 
van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg 
van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de 

heidenvolken wonen. 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over 

hen zal een licht schijnen.
Jesaja 8:23-9:1 HSV



Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd 
was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth 

en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in 
het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou 

worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd 
toen hij zei: 

Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar 
de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het 

volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; 
en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de 

dood, is een licht opgegaan. 
Mattheüs 4:12-16 HSV



U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een 
mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of 

van de geiten nemen. 
Exodus 12:5 HSV

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de 
jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen 

heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het 
bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 

smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten 
reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 

Hebreeën 9:13-14 HSV

Jezus was tijdens zijn aardse bediening zonder zonden, zoals het lam die de Israëlieten 
moesten offeren om aan de deurpost te smeren geen gebrek mocht hebben



De Messias moest de nederige gestalte aannemen als een mens

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de 
sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, 

dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem 
omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de 

engelen en hem met eer en glorie gekroond. 
Psalm 8:4-6 HSV

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet 
onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens 

getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de 
mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte 
tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer 

hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van 
Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. 



Want bij het onderwerpen van alle dingen aan 
Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet 

onderworpen is. 

Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen 
onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met 

heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte 
tijd minder dan de engelen geworden was, 

vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door 
de genade van God voor allen de dood zou 

proeven. 
Hebreeën 2:5-9 HSV



De Messias zou de wil van God doen en een verkondiger zijn van de gerechtigheid

U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U 
hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet 

geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij 
geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw 

welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. 
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote 

gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. 

Ú, HEERE , weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in 
mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw 

goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote 
gemeente. HEERE , Ú zult mij Uw barmhartigheid niet 
onthouden; laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij 

voortdurend beschermen. 
Psalm 40:7-12 HSV



Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 
Mattheüs 4:17 HSV

De Messias zou in gelijkenissen tot het volk spreken

Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn 
onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van 

mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken 
opendoen en van aloude verborgenheden doen 

overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en 
onze vaders ons verteld hebben. 

Psalm 78:1-3 HSV



Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte 
door gelijkenissen, en zonder gelijkenis 
sprak Hij tot hen niet, opdat vervuld zou 

worden wat gesproken is door de profeet, 
toen hij zei: 

Ik zal Mijn mond opendoen met 
gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken 

die verborgen waren vanaf de 
grondlegging van de wereld. 

Mattheüs 13:34-35 HSV



De gelijkenissen die de Messias zou spreken zouden niet door iedereen 
gewaardeerd worden

Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister 
voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie 

voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 

Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren 
toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun 
ogen zien, en met hun oren horen, en met hun 
hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen 

genezen. 
Jesaja 6:9-10 HSV



En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden 
tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door 

gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: 
Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het 

Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is 
het niet gegeven. 

Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij 
zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem 

zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom 
spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet 

zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en 
ook niet begrijpen. 



En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die 
zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet 

begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet 
opmerken. 

Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij 
hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen 

hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig 
moment met de ogen zouden zien en met de oren 

horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden 
bekeren en Ik hen zou genezen. 

Mattheüs 13:10-15 HSV



De Messias zou een steen des aanstoots worden voor sommige mensen, dit 
gebeurde later met Jezus

De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig 
achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking. Hij 

zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des 
aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt 

voor de beide huizen van Israël, 

tot een strik en een val voor de inwoners van 
Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen 

en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen 
worden. 

Jesaja 8:13-15 HSV



De steen die de bouwers verworpen 
hadden, is tot een hoeksteen geworden. 

Dit is door de HEERE geschied, het is 
wonderlijk in onze ogen. 

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, 
laten wij op deze dag ons verheugen en 

verblijd zijn.
Psalm 118:22 - 24 HSV



Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: 
De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een 

hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en 
het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het 
Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en 

aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. 

En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op 
wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de 

overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem 
hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. En zij 

probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor 
de menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden.

Mattheüs 21:42-46 HSV



Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een 
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in 

Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u 
dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 

ongehoorzamen geldt : 

De steen die de bouwers verworpen hebben, die is 
de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots 
en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan 

het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, 
waartoe zij ook bestemd zijn. 

1 Petrus 2:6-8 HSV



De bediening van de Messias zou vol zitten met tekenen en wonderen, Jezus doet 
heel veel tekenen en wonderen

Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de 
oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de 

kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal 
juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg 

banen en beken in de wildernis. 
Jesaja 35:5-6 HSV

Ík, de HEERE , heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw 
hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een 

verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om 
blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te 

leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. 
Jesaja 42:6-7 HSV



Toen Johannes in de gevangenis over de werken van 
Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn 

discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen 
zou, of verwachten wij een ander? En Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: 

Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: 
blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; 

melaatsen worden gereinigd en doven kunnen 
horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt 
het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij 

geen aanstoot neemt. 
Mattheüs 11:2-6 HSV



Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in 
Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op 

Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen 
uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet 
verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende 
vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het 

recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet 
geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben 

gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn 
onderricht. 

Jesaja 42:1-4 HSV

De Messias zou ook tot de heidenvolken een zegen zijn, genade en 
waarheid zou hand in hand gaan. Jezus vervuld deze profetieën 



Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten 
volgden Hem en Hij genas hen allen. En Hij gebood hun 
streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was , 

opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet 
Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, 
Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal 

Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het 
oordeel verkondigen. 

Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn 
stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet 

breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij 
het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam 

zullen de heidenen hopen.
Mattheüs 12:15-21 HSV



De Messias zou de gevangenen bevrijden, Jezus dreef veel demonen uit bij mensen

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, 
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een 

blijde boodschap te brengen aan de 
zachtmoedigen. 

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van hart, om voor de 

gevangenen vrijlating uit te roepen en voor 
wie gebonden zaten, opening van de 

gevangenis; 
Jesaja 61:1 HSV



En Hij kwam in Nazareth, waar Hij 
opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte 
op de dag van de sabbat naar de synagoge, 

en Hij stond op om te lezen. 

En aan Hem werd het boek van de profeet 
Jesaja gegeven, en toen Hij het boek 

opengedaan had, vond Hij de plaats waar 
geschreven stond: De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 



Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 
verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart 

zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan 
blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te 
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van 

de Heere te prediken. 

En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar 
teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen 

in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon 
tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in 

vervulling gegaan. 
Lukas 4:16-21 HSV



Jeruzalem zou verblijd zijn als de Messias op een ezel de stad zou 
binnenkomen, dit gebeurde bij de intocht van Jezus

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en 

Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een 
ezelsveulen, het jong van een ezelin. 

Zacharia 9:9 HSV

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is 
door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: 
Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een 

ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin 
is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun 

bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden 
hun kleren erop en zetten Hem daarop. 

Mattheüs 21:4-7 HSV



Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, 
geef Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij 

Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE 
zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie 
prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de 

dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE 
de pottenbakker toe. 
Zacharia 11:12-13 HSV

Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld 
was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverstukken 

bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb 
gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij 

zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien.



En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, 
vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters 

pakten de zilverstukken en zeiden: Het is niet geoorloofd die 
in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij 

beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de 
pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. 

Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag 
bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door 

de profeet Jeremia: En zij hebben de dertig zilverstukken 
genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden 

uit de Israëlieten, en zij hebben die gegeven voor de akker 
van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. 

Mattheüs 27:3-10 HSV



De Messias zou net als David verraden worden door iemand van Zijn naaste 
volgelingen, Jezus werd verraden door Judas 

Zelfs de man met wie ik in vrede leefde , op 
wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft 

zich tegen mij gekeerd.
Psalm 41:10 HSV

Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik 
uitverkoren heb. Maar de Schrift moet 

vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft 
zich tegen Mij gekeerd. 

Johannes 13:18 HSV



De Messias zou door iedereen verlaten worden en mensen zouden tegen hem 
samenspannen om Hem te vermoorden, dat gebeurde ook met Jezus

Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een 
smaad geworden, voor mijn buren het meest, en tot 
een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op 

straat zien, ontvluchten mij. Vergeten ben ik, als 
een dode, verdwenen uit het hart; ik ben geworden 

als een gebroken kruik. 

Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom, 
omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken 

plannen om mij het leven te benemen. 
Psalm 31:12-14 HSV



En Zijn discipelen verlieten Hem en 
vluchtten allen. 

Markus 14:50 HSV

Toen het ochtend geworden was, 
kwamen al de overpriesters en de 

oudsten van het volk met betrekking tot 
Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te 

doden. 
Mattheüs 27:1 HSV



3. De kruisdood en opstanding van Jezus

Het Nageslacht wat de kop van de satan zou vermorzelen is een profetie van het 
werk van Jezus aan het kruis

Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan 
hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van 
het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen 
van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u 

en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat 
zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

Genesis 3:14-15 HSV

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk 
te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. 

Kolossenzen 2:15 HSV



Isaac is in dit verhaal een voorafschaduwing van Jezus, God gaf Zijn enige Zoon 
als offer voor de zonden van de wereld 

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef 
stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 

Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga 
naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een 

van de bergen die Ik u noemen zal.  

Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, 
nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn 

zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging 
naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag 

sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.
Genesis 22:1 - 4 HSV



Het Pascha is een voorafschaduwing van het bloed van Gods lam Jezus. Door Zijn 
bloed zijn onze zonden vergeven 

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een 
mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of 
van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot 

de veertiende dag van deze maand, en heel de 
verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten 

tegen het vallen van de avond.  

En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide 
deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de 

huizen waarin zij het eten zullen.
Exodus 12:5 - 7 HSV



Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein 
beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder 
dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult 

zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons 
Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 

1 Korinthe 5:6-7 HSV

Bij het paaslam mocht geen been gebroken worden, bij Jezus gebeurde dit ook niet

In één huis moet het gegeten worden. U mag van 
het vlees niets uit het huis naar buiten brengen, en 

u mag er geen been van breken.
Exodus 12:46 HSV



De rechtvaardige heeft veel ellende, resj maar uit dat 
alles redt de HEERE hem. Hij bewaart al zijn 

beenderen, sjin  niet één daarvan wordt gebroken. 
Psalm 34:20 - 21 HSV

De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van 
de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, 

maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al 
gestorven was, braken zij Zijn benen niet. 

Vers 36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het 
Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal 

gebroken worden. 
Johannes 19:32-33,36 HSV



Er is bloed nodig zodat zonde vergeven kan worden want er is leven in het bloed

Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, 
gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is 

Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat 
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Mattheüs 26:27-28 HSV

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik 
heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor 

uw leven verzoening te doen. Want het is het 
bloed dat door middel van het leven verzoening 

bewerkt. 
Leviticus 17:11 HSV



Het gif van de slang kon alleen teniet gedaan worden als ze naar de koperen slang op de 
staak keken, dit was een voorafschaduwing van Jezus op het kruis 

Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het 
volk, en er stierf veel volk uit Israël.  En het volk kwam naar 

Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben 
tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij 

de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.  

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem 
op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven 

zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een 
koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de 

slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in 
leven bleef.

Numeri 21:6 - 9 HSV



En niemand is opgevaren naar de hemel dan 
Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk 

de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 

En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft. 
Johannes 3:13-15 HSV



Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Johannes 3:16 HSV

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de 
proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften 
ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen 

hem was gezegd: 

Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij 
overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs 

uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware 
daaruit ook terug. 

Hebreeën 11:17-19 HSV



Een gehange moest voor het einde van de dag van de paal gehaald worden en was 
door God vervloekt, zo heeft Jezus onze vervloeking op zich gedragen 

Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft 
waarop de doodstraf staat , en hij gedood wordt, en 

u hem aan een paal hangt,  dan mag zijn dode 
lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u 

hem beslist diezelfde dag nog begraven. 

Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U 
mag uw land, dat de HEERE , uw God, u als erfelijk 

bezit geeft, niet onrein maken.
Deuteronomium 21:22 - 23 HSV



De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van 
de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd 

was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij 
al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Maar 

een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en 
meteen kwam er bloed en water uit. 

En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn 
getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid 

spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn 
geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: 

Geen been van Hem zal gebroken worden. 
Johannes 19:32-36 HSV



Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb 
gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar 

ik heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal als mijn 
voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten 

drinken.
Psalm 69:21 - 22 HSV

Jezus krijgt twee keer zure wijn aangeboden (Matt. 27:34, Joh. 19:28-30), 
de eerste keer is dat vermengd met mirre (dit zou verdovend 
werken) die wijst Jezus af. De tweede keer is het vlak voordat 

Jezus roept "het is volbracht" en vermengd met hyssop (dit is een 
beeld van de bescherming wat we lezen in Exodus) deze keer 

drinkt Jezus het wel zodat hij de laatste woorden kan uitspreken.

Jezus en de zure wijn



De Messias zou Zijn rug geven aan Zijn vervolgers, ze zouden Zijn baardharen 
uittrekken en hij zou bespuugd worden in het gezicht (Zie ook Mattheüs 5:39, 

26:67)

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

speeksel.  

Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom 
word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn 
gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik 

weet dat Ik niet beschaamd zal worden.



Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een 
rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan! Wie 

heeft een rechtszaak tegen Mij? Laat hij tot Mij 
naderen!  Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die 

Mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een 
kleed verslijten, de mot zal hen opeten.  

Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar 
de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat 

en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de 
Naam van de HEERE en steunen op zijn God.

Jesaja 50:4 - 10 HSV



Jesaja 52 & 53 zijn de duidelijkste profetieën over Jezus in het OT waar Zijn kruisdood 
in geprofeteerd wordt (Zie ook Johannes 1:11, 7:5, 12:38, Mattheüs 8:17, 18:12-14, 

27:12-14, 27:38, 27:57-60)

Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal 
verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven 

worden. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo 
geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand 

anders , en Zijn gestalte, meer dan van andere 
mensenkinderen –  

zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen 
zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie 

het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet 
gehoord hebben, zullen het begrijpen.

Jesaja 52:13 - 15 HSV



Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van 
de HEERE geopenbaard?  Want Hij is als een loot 

opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre 
aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem 

aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd 
zouden hebben. 

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een 
Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor 

wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij 
hebben Hem niet geacht.  Voorwaar, onze ziekten heeft Híj 

op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj 
hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen 
en verdrukt.  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld.



De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.  Wij dwaalden allen 
als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de 

HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar 
Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting 
geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

Hij Zijn mond niet open.  

Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn 
leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de 
levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem 

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

heeft  en geen bedrog in Zijn mond geweest is.  



Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 
Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 

gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 
verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand 

voorspoedig zijn.  Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel 
zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van 

Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig 
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.  

Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij 
verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de 

dood,  onder de overtreders is geteld,  omdat Hij de zonden 
van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden 

heeft.
Jesaja 53:1 - 12 HSV



David profeteert in deze psalm al van de kruisiging van Jezus en Zijn grote lijden

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,  
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden 

van mijn jammerklacht?  

Vers 7 Maar ik ben een worm en geen man, een 
smaad van mensen en veracht door het volk. Allen 
die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen 
op, zij schudden het hoofd en zeggen :   Hij heeft 
zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem 

bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem 
genegen is. 



Vers 15 Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al 
mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten 

diep in mijn binnenste.  Mijn kracht is verdroogd als een 
potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt 

mij in het stof van de dood. 

Want honden hebben mij omsingeld, een horde 
kwaaddoeners heeft mij omgeven;  zij hebben mijn 

handen en mijn voeten doorboord.  Al mijn beenderen 
zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken 

naar mij.   Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en 
werpen het lot om mijn gewaad.

Psalm 22:2 ,  7 - 9 ,  15 - 19 HSV



En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, 
en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen 

opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom 
dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de 

overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de 
oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij 
verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning 

van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij 
zullen Hem geloven. 

Vers 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een 
luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn 

God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
Mattheüs 27:39-42,46 HSV



En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: 
door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. 

Markus 15:24 HSV

En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn 
rechter- en een aan Zijn linker zijde . En het Schriftwoord is in 

vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers 
gerekend. 

Markus 15:27-28 HSV

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, 
opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er 
stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met 

zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn 
mond. 

Johannes 19:28-29 HSV



En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze 
vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn 
gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in 

de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten 
hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken 

hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die 
hen volgde; en die rots was Christus. 

1 Korinthe 10:1-4 HSV

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar 
en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en 

drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen 
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

Johannes 7:37-38 HSV



Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op 
de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag 
van die sabbat was een grote dag ), vroegen de Joden dan 

aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen 
mochten worden. 

Johannes 19:31 HSV

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet 
door voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 
opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de 
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de 

Geest zouden ontvangen door het geloof. 
Galaten 3:13-14 HSV



Jezus spreekt Psalm 31:6 uit vlak voor Zijn overlijden 

In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt 
mij verlost, HEERE , getrouwe God!

Psalm 31:6 HSV

En Jezus riep met luide stem en zei: 
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 

geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf 
Hij de geest. 

Lukas 23:46 HSV



David profeteert over de opstanding van Jezus, Petrus haalt dit later aan op de 
Pinksterdag 

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen ; omdat 
Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.  Daarom 
is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook 

zal mijn lichaam veilig wonen.  

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U 
laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. U 

maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van 
blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in 

Uw rechterhand, voor altijd.
Psalm 16:8 - 11 HSV



Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de 
HEERE vertellen. De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, maar 

aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. 
Psalm 118:17-18 HSV

En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 
mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer 

bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden 
die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 
gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des 

mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En 

zij herinnerden zich Zijn woorden. 
Lukas 24:4-8 HSV



God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van 
de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat 

Hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David 
zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want 

Hij is aan mijn rechter hand , opdat ik niet zou 
wankelen. 

Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt 
zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult 

mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet 
over geven om ontbinding te zien. U hebt mij de 

wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen 
met vreugde door Uw aangezicht. 



Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de 
aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én 

gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze 
dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist 

dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de 
vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees 

betrof, 

de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon 
te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de 

opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten 
in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft 

gezien. 



Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen 
getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechter hand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest 
ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u 
nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de 

hemelen, maar hij zegt: 

De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn 
rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 

hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel 
het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een 

Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, 
Die u gekruisigd hebt. 

Handelingen 2:24-36 HSV



De Messias zou opvaren naar de hemel om gaven te geven aan de mensen, Jezus 
heeft dit gedaan met de gaven van de Geest en de 5 voudige bediening

De strijdwagens van God zijn tweemaal 
tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is 

bij hen, een Sinaï in heiligheid. 

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt 
gevangenen weggevoerd, U hebt gaven 

genomen om uit te delen onder de mensen, 
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, 

HEERE God! 
Psalm 68:18-19 HSV



Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de 
maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Toen 

Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis 
gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 

Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij 
ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de 

aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die 
opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te 

vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als 
apostelen, anderen als profeten, weer anderen als 
evangelisten en nog weer anderen als herders en 

leraars, 
Efeze 4:7-11 HSV



De VERVULDE 
profetieen van Jezus! 

(OT/NT)
(Overige dia’s)



Het hout wat het water zoet maakt van de Mara bron wijst vooruit op het kruishout 
van Jezus

Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara 
niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam 

Mara.  Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten 
wij nu drinken?  Hij riep tot de HEERE , en de HEERE wees hem 
een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water 
zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling 

gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.
Exodus 15:23 - 25 HSV

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het 
hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid 

zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 
1 Petrus 2:24 HSV



De rots waar Mozes op moet slaan geeft het beeld van Jezus, onze geestelijke Rots 
waar het levende water uitkomt 

De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, 
en neem enkelen van de oudsten van Israël met u 

mee. Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg, in uw 
hand en ga op weg. 

Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. 
Dan moet u op de rots slaan, en er zal water 

uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes 
deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.

Exodus 17:5 - 6 HSV



Pas als de hogepriester gestorven was konden de zonden vergeven worden en die 
persoon vertrekken uit de vrijstad. Jezus is de gestorven Hogepriester zodat onze 

zonden vergeven kunnen worden 

De gemeenschap moet hem die een doodslag begaan heeft, redden uit 
de hand van de bloedwreker, en de gemeenschap moet hem laten 

terugkeren naar zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was. Dan moet hij 
daar blijven tot de dood van de hogepriester, die men met de heilige 

olie gezalfd heeft.
Numeri 35:25 HSV

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de 
toekomstige heils goederen. Hij is door de meerdere en meer 

volmaakte tabernakel gegaan , die niet met handen is gemaakt, dat is: 
die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.
Hebreeën 9:11-12 HSV



Hanna profeteert over al over de Messias, de Gezalfde Koning die zal 
rechtspreken over de hele aarde 

Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd 
worden;  Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal 

rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning 
kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.

1 Samuel 2:10 HSV

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid 
en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de 

troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken 
bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals 

de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de 
schapen aan Zijn rechter hand zetten, maar de bokken aan 

Zijn linker hand.
Mattheüs 25:31-33 HSV



David is een beeld van de Messias die huilend op dezelfde Olijfberg gekomen is 
waar Jezus later ook zou huilen om het volk Israël 

En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg 
op, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets. Ook van 

al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, 
terwijl zij al huilend de berg opgingen. Toen vertelde men 

David: Achitofel is onder hen die met Absalom 
samenspannen. 

En David zei: O HEERE , maak de raad van Achitofel toch tot 
dwaasheid.  En het gebeurde, toen David op de top van de 
berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt, zie, toen 
kwam Husai, de Archiet, hem tegemoet, met zijn mantel 

gescheurd en aarde op zijn hoofd.
2 Samuel 15:30 - 32 HSV



Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was 
gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te 

verblijden en God met luide stem te loven om alle 
machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: 

Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 
Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste 

hemelen. 

En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden 
tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij 

antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden 
roepen, als dezen zouden zwijgen. En toen Hij dichtbij 

kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 



Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou 
onderkennen wat tot uw vrede dient ! Nu echter is 
het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen 
over u komen dat uw vijanden een wal rondom u 

zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle 
kanten in het nauw zullen brengen. 

En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw 
kinderen in u verpletteren . Ook zullen zij in u geen 
steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip 

waarop er naar u omgezien werd, niet hebt 
onderkend. 

Lukas 19:37-44 HSV



Davis profeteert over de komst van de Messias, de Rechtvaardige Heerser

En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van 
Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de 

gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van 
Israël. De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en 
Zijn woord is op mijn tong.  De God van Israël heeft gezegd, 

de Rots van Israël heeft tot mij gesproken:  

Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, 
een Heerser in de vreze Gods.  Hij is als het licht van de 
morgen,  wanneer de zon opgaat, een morgen zonder 

wolken;  als de glans na de regen,  die groen laat opkomen 
uit de aarde.

2 Samuel 23:1 - 4 HSV



En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in 
de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen 

van God Hem aanbidden. En van de engelen 
zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot 

geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 

maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, o God, 
bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw 

koninkrijk is een scepter van het recht. 
Hebreeën 1:6-8 HSV



God belooft David dat Salomo voor Hem een huis zal bouwen, de troon zal voor 
eeuwig bevestigd worden. Dit is een beeld over het toekomende eeuwige 

Koningschap van de Messias 

En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen 
gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van 

uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap 
bevestigen. 

Die zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor 
eeuwig bevestigen. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij 
tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem 
wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er vóór u 
was,  maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor 
eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker 

zijn.
1 Kronieken 17:11 - 14 HSV



En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 
baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 

Lukas 1:31-33 HSV



Job verlangt naar een Pleitbezorger en Middelaar, dit is Jezus. 

Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons 
beiden kan leggen.

Job 9:33 HSV

Aarde, bedek mijn bloed niet, en laat er geen rust plaats zijn 
voor mijn geroep. Ook nu, zie, in de hemel is mijn Getuige, en 
mijn Pleitbezorger is in de hoogten.  Mijn vrienden bespotten 

mij,  maar mijn oog weent tranen tot God.  Laat hij een man 
verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet

Job 16:18 - 21 HSV

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en 
mensen, de mens Christus Jezus. 

1 Timotheüs 2:5 HSV



Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 
één uit duizend, om de mens bekend te maken wat 

zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: 
Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb 

verzoening gevonden.
Job 33:23 - 24 HSV

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe 
testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden 

tot verzoening van de overtredingen die er onder het 
eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van 

de eeuwige erfenis ontvangen. 
Hebreeën 9:15 HSV

____



De volkeren spannen samen tegen de Gezalfde (Jezus) maar de Zoon zal heersen en 
welzalig zijn degenen die hun toevlucht tot Hem nemen, Zie Handelingen 4:25-26, 

13:32-37, Hebreeën 1:5, 5:5 en Openbaring 2:26-27, 12:5, 19:15

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de 
volken wat zonder inhoud is? De koningen van de 

aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen 
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Vers 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn 
heilige berg.  Ik zal het besluit bekendmaken: De 

HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík 
heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de 

heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der 
aarde als Uw bezit.   



U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U 
zult hen in stukken slaan als aardewerk.  Nu dan, 

koningen, handel verstandig. Laat u 
onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de 

HEERE met vreze, verheug u met huiver. 

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u 
onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts 
even ontbrandt.  Welzalig allen die tot Hem de 

toevlucht nemen!
Psalm 2:1 - 2 ,  6 - 12 HSV



Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw 
Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.  U hebt 

gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw 
God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Psalm 45:7- 8 HSV

En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt 
tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de 
Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. 

De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U 
hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft 

Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 
metgezellen. 

Hebreeën 1:7-9 HSV

De zonen van Korach noemen hier de Koning die gezalfd is ook 
God, later in de hebreeënbrief komt deze tekst terug mbt Jezus 



De Messias zou verworpen worden door Zijn broeders en alle smaad viel op Hem 
omdat hij ijver had voor het huis van de Heere 

Want ter wille van U draag ik smaad, schande 
heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik 
geworden voor mijn broeders, een onbekende 

voor de kinderen van mijn moeder. 

Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; 
al de smaad van wie U smaden, is op mij 

gevallen.
Psalm 69:8 - 10 HSV



En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, 
schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars 

die daar zaten. En nadat Hij een gesel van touwen 
gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de 

schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars 
wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 

En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem 
deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn 
Vader tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen 
herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor 

Uw huis heeft mij verslonden. 
Johannes 2:14-17 HSV



Israël zal zich in de benauwdheid wenden tot de Mensenzoon, Jezus is de ware 
Wijnstok 

O God van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit 
de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok,  de stam die 
Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die U 
voor Uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur 

verbrand, is afgekapt; Uw volk komt om door de 
bestraffing van Uw aangezicht.  

Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op 
de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. 

Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud ons in het 
leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.

Psalm 80:15 - 19 HSV



Koning David is hier een beeld van de komende Messias, de eerstgeboren Zoon de 
allerhoogste van de koningen (Zie ook Rom. 8:29 Luk. 1:32)

Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw heilige, en 
gezegd: Ik heb een held van hulp voorzien, Ik heb een 

verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, Mijn 
dienaar, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem 

gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn 
arm zal hem sterk maken. 

Geen vijand zal hem overweldigen, geen onrechtvaardige 
zal hem onderdrukken. Maar Ik zal zijn tegenstanders 

verpletteren voor zijn ogen , wie hem haten, zal Ik treffen. 
Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, 

zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven worden. 



Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand 
op de rivieren. Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn 
Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, Ík zal 

hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de 
allerhoogste van de koningen van de aarde. 

Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor 
eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem trouw 

blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten 
bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel.

Psalm 89:20-30 HSV



Jezus is de Priester Koning waarvan alle vijanden gelegd zullen worden tot onder 
Zijn voeten 

Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn 
Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat 

Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een 
voetbank voor Uw voeten. 

De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit 
Sion  en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 

Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, 
getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van 

de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd.  



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

aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op 
de dag van Zijn toorn. 

Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het 
slagveld met dode lichamen en verplettert hem die 

het hoofd is over een groot land. Hij drinkt 
onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd 

omhoog.
Psalm 110:1 - 7 HSV



Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer 
gegeven om Hogepriester te worden, 

maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U 
bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 

Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 
U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek. 
Hebreeën 5:5-6 HSV



Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat 
denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden 
tegen Hem: Davids Zoon . Hij zei tegen hen: Hoe kan 

David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij 
zegt: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan 
Mijn rechter hand , totdat Ik Uw vijanden neergelegd 

heb als een voetbank voor Uw voeten? 

Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan 
zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een woord 

antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag 
meer iets te vragen.

Mattheüs 22:41-46 HSV



Jezus is de Wijsheid die er al vanaf het begin van de tijd was (Zie ook Joh. 1:1-2, 1:14, 
3:16, 12:28, 17:24, Kol. 1:17 en Hebr. 1:5)

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn 
werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd 

geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er 
was. Toen er nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren, 

toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water.  

Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd 
Ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, 
evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen Hij de 
hemel gereedmaakte, was Ik daar,  toen Hij een cirkel trok 
over het oppervlak van de watervloed,  toen Hij de wolken 

daarboven sterk maakte, 



Hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen Hij voor de zee 
zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, 
toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, 

Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,  te 
allen tijde spelend voor Zijn aangezicht,  al spelend in de wereld van 

Zijn aardrijk. 

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.  Nu dan, 
kinderen, luister naar Mij:  Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht 

nemen.  Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.  
Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken 
aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken.  Want wie Mij 

vindt, vindt het leven  en verkrijgt de goedgunstigheid van de 
HEERE . Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. 

Allen die Mij haten, hebben de dood lief.
Spreuken 8:22 - 36 HSV



De hoogte Wijsheid (Jezus) vraagt je te bekeren en van Zijn brood en wijn te drinken 
(Zie ook Matt. 26:26-28)

Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder 
verstand is, tegen hem zegt Zij: Kom, eet van Mijn brood en 

drink van de wijn die Ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige 
dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht.

Spreuken 9:4 - 6 HSV

Wat is de naam van Gods Zoon? Jezus! (Zie ook Joh. 3:13)

Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald?  
Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de 

wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde 
vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, 

u weet het immers?
Spreuken 30:4 HSV



Het Twijgje zal de Geest van de Heere hebben, naar Hem zullen de heidenvolken 
vragen. Hij zal gedoopt worden met de Geest van God (Zie ook Mattheüs 3:16, 

Lukas 4:18, Johannes 1:32-34, Efeze 2:14-25 en Romeinen 15:12)

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de 
afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn 
wortels zal vrucht voortbrengen.  Op Hem zal de 

Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid 
en inzicht,  de Geest van raad en sterkte, de Geest 

van de kennis en de vreze des HEEREN.

Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal 
niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet 

vonnissen naar wat Zijn oren horen.



Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de 
zachtmoedigen van het land zal Hij met 

rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde 
slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van 

Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.  Want 
gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de 

waarheid de gordel om Zijn middel.

Vers 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, 
Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém 
zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn.
Jesaja 11:1 - 5 ,  10 HSV



De Messias zal de sleutels krijgen van de hemel en de hel, Jezus heeft deze ook gekregen! 

En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn 
schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. 

Als hij sluit, zal niemand opendoen. 
Jesaja 22:22 HSV

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij 
legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet 
bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, 
en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle 

eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van 
de dood en van de dood zelf.

Openbaring 1:17-18 HSV



En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt 
de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die 

opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: 
Openbaring 3:7 HSV

Jeremia is een beeld van Jezus dat als een argeloos lam dat ter slachting wordt 
geleid (Zie ook Johannes 1:29, 36)

De HEERE heeft het mij doen weten en toen wist ik het, toen U 
mij hun daden hebt doen zien. Ik was als een argeloos lam dat 
ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij 
plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij de boom met 
zijn vrucht te gronde richten, laten wij hem uit het land der 

levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht 
wordt.

Jeremia 11:18-19 HSV



Jezus als de Koning die zal regeren als de Rechtvaardige Spruit (Zie Openbaring 
19:10-15)

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat Ik voor David een 
rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren 
en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de 
aarde.In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd 

wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de 
heere onze gerechtigheid.

Jeremia 23:5 - 6 HSV

Ze zullen weer zijn als vroeger en dicht bij Mij leven. Al hun 
vijanden zal Ik straffen. Er zal een Koning uit hen geboren worden 
en Ik zal zorgen dat Hij dicht bij Mij zal leven. Hij zal naar Mij toe 
komen. Wie zal van harte zo dicht bij Mij durven komen? zegt de 

Heer. Dan zullen jullie mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn."
JEREMIA 30:18 - 22 BasisBijbel



God zal Jezus als Twijgje planten in Israël, die uiteindelijk een machtige Ceder zal 
worden (Zie ook Johannes 15:5-6)

Zo zegt de Heere HEERE : Ík zal Zelf een deel van de kruin van de 
hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn 

jonge loten zal Ik een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal dat 
Zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van 

Israël zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen 
en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten 

vogels zullen wonen: in de schaduw van zijn takken zullen ze 
wonen.  

Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, de HEERE , de 
boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van 

stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de 
verdorde boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE , heb gesproken 

en zal het doen.
Ezechiël 17:22 - 24 HSV



God zendt een Herder die Zijn schapen zal verlossen, Jezus is die Herder!

Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een 
prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen schaap en schaap. 

Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze 
weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een 
Herder voor ze zijn.  En Ik, de HEERE , zal een God voor ze 

zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, 
de HEERE , heb gesproken.

Ezechiël 34:22 - 24 HSV

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en 
verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven 

hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de 
goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

Johannes 10:10-11 HSV



Jezus als de Mensenzoon met het eeuwige koningschap (Zie ook Mattheüs 9:6, 25:31, 
28:31)

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met 
de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. 

Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem 
voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd 

gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle 
volken, natiën en talen moesten Hem vereren.  

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die 
Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap 

zal niet te gronde gaan.
Daniël 7:13 - 14 HSV



Daniël profeteert de exacte komst van de Messias 

Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige 
stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te 

verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een 
eeuwige gerechtigheid  tot stand te brengen, om visioen en 
profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden 

te zalven.  

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord 
uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te 

herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven 
weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen 

opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.  



Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid 
worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van 

een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het 
heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de 
overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, 

verwoestingen waartoe vast besloten is.  

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang . 
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen 
ophouden.  Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester 

zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, 
uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Daniël 9:24 - 27 HSV



Net als Jona zou Jezus ook na 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn 

Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de 
zee. En de woedende zee kwam tot bedaren.  Toen 
werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE ; 

zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden 
geloften af. 

En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op 
te slokken.Jona was drie dagen en drie nachten in 

het binnenste van de vis.
Jona 1:15 - 17 HSV



Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en 
Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en 
overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen 

teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. 

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van 
de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en 
drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van 

Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit 
geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich 

bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is 
hier! 

Mattheüs 12:38-41 HSV



Hogepriester Jozua als beeld van de Messias (Zie ook Hebreeën 5:6, 7:1-2)

Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het 
hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak,  

en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: 

Zie, een Man – Zijn Naam is spruit – zal uit Zijn plaats 
opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen.  
Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met 
majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn 

troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die 
Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.

Zacharia 6:11 - 13 HSV



Uiteindelijk zullen de Joden hun Messias herkennen die ze doorstoken hebben 

Maar over het huis van David en over de inwoners van 
Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de 

gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben. 

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de 
rouwklacht over een enig kind ; en zij zullen over Hem 

bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene.  Op die dag zal in Jeruzalem de 

rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van 
Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

Zacharia 12:10 - 11 HSV



Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn 
zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het 
gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is 
waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat 

ook u gelooft. 

Want deze dingen zijn geschied, opdat het 
Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal 

gebroken worden. En verder zegt een ander 
Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij 

doorstoken hebben. 
Johannes 19:34-37 HSV



Jezus als de Engel van het verbond die de tempel zou reinigen (Zie ook Markus 
11:15-17)

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg 
bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel 

komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de 
Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde 
vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de 

legermachten.  

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? 
Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want 
Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van 

de blekers. 



Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal 
de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. 

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in 
gerechtigheid.  Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem 
voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude 

tijden af, zoals in vroegere jaren.  

Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle 
Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, 

tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon 
van een dagloner met geweld inhouden,  die het recht van 

weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet 
vrezen, zegt de HEERE van de legermachten.

Maleachi 3:1 - 5 HSV



Afsluiting

Na de hemelvaart van Jezus tonen Zijn discipelen met het OT aan dat Hij de beloofde 
Messias was

En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, 
evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat Hij 

bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de 
Christus lijden zou.  

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden 
en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van 

de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u 
verkondigd is.  Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin 

alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij 
monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

Handelingen 3:17 - 21 HSV



En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken 
en te getuigen dat Hij Degene is Die door God 

aangesteld is tot een Rechter over levenden en 
doden.  

Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die 
in Hem gelooft, vergeving van zonden 

ontvangen zal door Zijn Naam. Terwijl Petrus 
deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest 

op allen die het Woord hoorden.
Handelingen 10:42 - 44 HSV



En hoewel zij geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen 
zij Pilatus Hem te laten doden. En toen zij alles volbracht 

hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij 
Hem van het hout af en legden Hem in het graf.

Handelingen 13:28 - 29 HSV

En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 
drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de 
Schriften.  Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de 

Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat 
deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u 

verkondig.
Handelingen 17:2 - 3 HSV
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