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“De doctrine van het oordeel.” – Deel 6 

=>Profetieën over Jezus Christus. (Kijk voor je zelf naar alle profetieën 

die in de Bijbel uitgesproken zijn over Jezus Christus. We kijken vandaag naar 

een aantal van de profetieën in Jesaja.) 

=>De geboorte van Jezus voorzegd: 

God voorzegt de geboorte van Jezus door o.a. de profeet Jesaja:                      

=>Jes.7:1-25,(14)                                                                               

Jesaja.7:14=>”Daarom zal de HEERE Zelf u een teken geven: Zie, de 

maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 

Immanuël geven.” 

God voorzegt de geboorte van Jezus, door een  engel van de Heere, aan 

Jozef, door de engel  Gabriël aan Maria:                                            

=>Matth.1:18-25,(21-23); Luk.1:16-38, (31-33) 

Matth.1:23=>”Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere 

gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden 

en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald 

betekent dat: God met ons.”                                                                    

Luk.1:31=>”En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de 

naam Jezus geven.” 

God voorzegt dat Jezus afstamt uit de stamboom van Isaï:                          

=> Jes.11:1-10,(1); 4:2; Matth.1:1-17,(6,16,17);Luk.3:23-38,(23,32,38)                              

Jesaja 11:1=>”Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen 

stronk van Isaï.”                                                                                                

Matth.1:6=>”Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo 

bij haar die de vrouw van Uria was.”                                                                         

Matth.1:16-17=>”Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is 

Jezus, Die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot 

Christus zijn veertien geslachten.”                                                                            

Luk.3:23=>”En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk 

begon. Hij was naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli.” 

Luk.3:32=>”de zoon van Meleas, de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatha, de 

zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de 

zoon van Boaz, de zoon van Salmon, de zoon van Nahesson,”                                 

Luk.3:38=>”de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon 

van God.”                                                                                                             

Matth.2:4-6=>”En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk 
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bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren 

zou worden. Zij zeiden tegen hem: 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 voort-

komen Die Mijn volk Israël weiden zal.”                                                                                              

Micha 5:1-3=>”En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van 

Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een heerser zal zijn in Israël. Zijn 

oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af…”) 

God voorzegt dat Jezus de uitverkorene is en Hij voorzegt welke 

specifieke eigenschappen Jezus in Zich draagt.:                                                     

=>Jes.11:2(vergelijk o.a. met Jes. 9:5) 

Jesaja 11:2-3=>”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 HEERE. Hij zal niet 

oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn 

oren horen.” (Zie o.a. ook Joh.12:42-50)                                                          

Jesaja 9:5=>”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.” 

Luk.1:32-33=>”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.”                                                   

Luk.1:35=>”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 1:37=>”Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” 

=>Kijk o.a. naar de reactie van Maria op Gods voorzegging! 

Lukas 1:38=>”Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden 

overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.”  

Welke les haal ik er uit voor mijn eigen reactie(s) op Gods handelen?                       

Hoe overduidelijk zijn de profetieën? Hoe duidelijk zijn de uitkomsten van Gods 

voorzeggingen?                                                                                                       

=>Wat betekent dit i.v.m. “de doctrine van het oordeel”?                                                                                                        

Zie hier o.a. de koppeling tussen de profetieën uitgesproken in Jesaja 7:14; 

Jesaja 9:5; Jesaja 11:1-3 en de vervulling van de profetieën in Mattheüs1:18-

2:15 en Lukas 2:1-40.                                                                                                     
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In hoeverre wil/moet/mag en ga ik rekening houden met de sceptische en 

misleidende houding van hen die twijfelen aan de autoriteit van Gods woord. Zij 

aanvaarden (immers) de Bijbel niet als het geïnspireerde woord van God! 

Ontdek overal in de Bijbel de onlosmakelijke verbondenheid tussen God de 

Vader, God de Geest en God de Zoon!                                                                    

”Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” (zie 

o.a. Kol.2:9) Laat je niet misleiden en wegleiden met valse leerstellingen, door 

hen die ontkennen dat Jezus Christus God is!                                                           

(Zie o.a. Gen.1-3; Joh.8; Efe.4; Fil.2)                                                                                                               

Fil.2:5-11=>”Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd 

heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van 

een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden…” 

=>De namen van Jezus voorzegd: (Zie o.a. in Jesaja. Lees en ontdek 

zelf meer. Kijk ook in de andere boeken van de Bijbel.) 

Jes.7:14 =>”Immanuel” (God met ons.)                                                             

Jes.9:5 =>“Zoon”; “Wonderlijk”;  “Raadsman” ;  “Sterke God”;                          

“Eeuwige Vader”;  “Vredevorst” (o.a.Matth.3:17;17:5;)                                     

Jes.11:1-10=>(”Twijgje”; “Loot”); “de Wortel van Isaï” 

(o.a.Jes.4:2;Hand.13:21-23)                                                                            

Jes.32:1=>“Koning”(o.a.Ps.45:7-8; Zach.9:9; Matth.2:2;21:5;25:31-46; 

27:11,29,37,42; zoek de teksten op waar naar Jezus verwezen wordt als koning.)                                                                                                      

Jes.42:1=>“Knecht”; “Uitverkorene”                                                                     

Jes.53:1-12=>”de arm van de HEERE”; “een Man van smarten”;                   

“de Rechtvaardige”; “Knecht”;                                                                         

Jes.61:1-11=>”Gezalfde”; “Boodschapper”; “Gezondene”                                

Jes.63:1-19=>”Machtige Verlosser”; “Heiland”; “Onze Verlosser”. 

=>Volgende week kijken we naar nog een aantal eigenschappen van Jezus. Lees 

maar vooruit. Kijk naar de profetieën en hoe die verduidelijkt worden in de Bijbel. 

Hoe de profetieën zichtbaar worden in Jezus Christus.                                                                      

Door de Heilige Geest worden de profetieën uitgelegd, via de apostelen en de 

andere auteurs, in de Bijbel. 

                                                                                                                    

 

 

 


