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18. Jezus en Zijn Boek 

1. In het O.T. staan profetieën over Jezus en wat Hij deed. Wat is een profetie? 
Een profetie, zoals hier bedoeld over Jezus, is een voorspelling van een gebeurtenis, terwijl 
het nog niet gebeurd is. 
Een profetie kan ook een bemoedigend, vertroostend, opbouwend woord van de Heer zijn. 

2. Geef hieronder per tekst wat de profetie was en zeg dan hoe het echt gebeurd is: 
vb: Psalm 22 dobbelden om Jezus’ kleren à Mattheus 27:35 de soldaten deden dat letterlijk. 
Jesaja 53:5   Het lijden, doorboord worden, wonden/striemen op zijn lichaam geslagen à 
Mattheus 27:26  Jezus heeft dat werkelijk geleden, voor onze vergeving en genezing. 
Psalm 22:32b (Willibrord)  Het is volbracht (Hij heeft het gedaan)  à  Johannes 19:30  dit 
waren ondermeer de laatste woorden van Jezus vlak voor Hij stierf. Het lijden was klaar. 
Jesaja 7:14  Een zoon die Immanuël genoemd zou worden, zou uit een maagd geboren  
worden à Mattheus 1:21-23  Jezus werd geboren uit de maagd Maria en werd zo genoemd. 
Psalm 16:9-10  gaat over iemand die sterft, maar niet vergaat en weer het pad van leven  
gaat. à  Mattheus 28:7   Jezus werd daadwerkelijk opgewekt uit de dood.  

3. Hoeveel jaar voor Christus werden de (meeste) Psalmen geschreven?  
Ca 1000 jr 

4. Hoeveel jaar voor Christus werden (de profeet) Jesaja geschreven?  
Ca 700 jr 

5. Waarom is de Bijbel zo absoluut belangrijk?    
De Bijbel is het absolute woord van God en bevat onbetwistbaar de waarheid over wie Jezus 
is, waarom Hij zo belangrijk is, en dat er maar één weg naar de Vader is. 

6. Geef één reden uit het hoofdstuk, waarom de Bijbel betrouwbaar is.  
De profetiën die honderden jaren (bewezen!) voor Christus werden geschreven zijn allemaal 
vervuld. 

“Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één 
bemiddelaar, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft zichzelf 
gegeven als losprijs voor alle mensen;…”    
1 Timotheüs 2:5-6a   gnb96 
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Jezus Christus is de Zoon van God, Hij is God. 
Hij is geboren en heeft geleefd op aarde. 
Hij is gestorven aan een kruis en is begraven in een graf en drie 
dagen daarna opgestaan. Hij leeft! 
Alleen door Jezus kunnen we bij God komen en gered worden. 
‘Jezus’ betekent: Redder           ‘Christus’ betekent: Gezalfde 
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