
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 
En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat 
in al de Schriften op Hem betrekking had.   Lukas 24: 26-27 

• Jezus 

 

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor 
eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften 
getuigen over mij.  

Johannes 5: 39 



• Petrus 

 

Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat 
hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: 
dat zijn messias zou lijden en sterven.  

Handelingen 3: 18-21 

2 Kor. 1: 20 

In hem (Jezus) worden 
alle beloften van God 
ingelost; en daarom is 
het ook door hem dat 
we amen zeggen, tot 
Gods eer.  

Gen 3: 15 

En Ik zal vijandschap zetten 
tussen u en de vrouw, en 
tussen uw zaad en haar zaad; 
dit zal u de kop vermorzelen en 
gij zult het de hiel vermorzelen.  

Gen 3: 15 

En Ik zal vijandschap zetten 
tussen u en de vrouw, en 
tussen uw zaad en haar zaad; 
dit zal u de kop vermorzelen en 
gij zult het de hiel vermorzelen.  

de Zoon is een mens geworden 
als zij om door zijn dood definitief 
af te rekenen met de heerser 
over de dood, de duivel  

(Hebr. 2:14)  

De Zoon van God is dan ook 
verschenen om de daden van de 
duivel teniet te doen.  

(1Joh. 3:8) 

Hebr 2:14; 1 Joh. 3:8 



God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren 
van dierenvellen en trok hun die aan. 

Genesis 3:21 

God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren 
van dierenvellen en trok hun die aan. 

Genesis 3:21 

‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het 
bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 
Daarom: vervloekt ben jij!  

Genesis 4: 10-11 

‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het 
bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 
Daarom: vervloekt ben jij!  

Genesis 4: 10-11 

U staat voor de levende God, de rechter van allen, … voor 
Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger 
spreekt dan dat van Abel. 

Hebr. 12:24 



Gen 12:3 

Ik zal zegenen wie u zegenen, 
en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen 
alle geslachten des 
aardbodems gezegend 
worden.  

Gen 12:3 

Ik zal zegenen wie u zegenen, 
en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen 
alle geslachten des 
aardbodems gezegend 
worden.  

Christus heeft ons vrijgekocht van 
de vloek der wet door voor ons 
een vloek te worden; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een 
ieder, die aan het hout hangt. 

Zo is de zegen van Abraham tot 
de heidenen gekomen in Jezus 
Christus, opdat wij de belofte des 
Geestes ontvangen zouden door 
het geloof. 

Gal. 3: 13-14 

Gen 22: 8 

‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me 
zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: 
‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn 
jongen.’  

Gen 22: 8 

‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me 
zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: 
‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn 
jongen.’  

De volgende dag zag hij 
(Johannes de Doper) Jezus naar 
zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is 
het lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt.  

Joh. 1: 29 



Gen 22: 8 

‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me 
zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: 
‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn 
jongen.’  

Zij voerden Jezus weg; hij droeg 
zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws 
Golgota.  

Joh. 19: 17 Gen 28: 12 

Toen kreeg hij (Jacob) een 
droom. Hij zag een ladder die 
op de aarde stond en helemaal 
tot de hemel reikte, en 
daarlangs zag hij Gods engelen 
omhoog gaan en afdalen.  

Gen 28: 12 

Toen kreeg hij (Jacob) een 
droom. Hij zag een ladder die 
op de aarde stond en helemaal 
tot de hemel reikte, en 
daarlangs zag hij Gods engelen 
omhoog gaan en afdalen.  

‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ 
voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen 
de hemel geopend zien, en de 
engelen van God zien 
omhooggaan en neerdalen naar 
de Mensenzoon.’ 

Joh. 1: 51 Gen 49: 10 

In Juda’s handen zal de scepter 
blijven, tussen zijn voeten de 
heersersstaf, totdat hij komt die 
er recht op heeft, die alle 
volken zullen dienen. 



Gen 49: 10 

In Juda’s handen zal de scepter 
blijven, tussen zijn voeten de 
heersersstaf, totdat hij komt die 
er recht op heeft, die alle 
volken zullen dienen. 

Jezus … de zoon van Amminadab, 
de zoon van Admin, de zoon van 
Arni, de zoon van Chesron, de 
zoon van Peres, de zoon van Juda,  

Luk. 3: 33 Gen 49: 10 

In Juda’s handen zal de scepter 
blijven, tussen zijn voeten de 
heersersstaf, totdat Silo komt, 
die alle volken zullen dienen. 

 

Silo = Hebr.: De Gezondene 

 

Het eeuwige leven, dat is dat zij u 
kennen, de enige ware God, en 
hem die u gezonden hebt, Jezus 
Christus.  

 

Joh. 17: 3 

Gen 49: 10 

In Juda’s handen zal de scepter 
blijven, tussen zijn voeten de 
heersersstaf, totdat Silo komt, 
die alle volken zullen dienen. 

 

 

Maar ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die 
moet ik hoeden, ook zij zullen 
naar mijn stem luisteren: dan zal 
er één kudde zijn, met één 
herder.  

Joh. 10: 16 Exodus 3: 13-14 
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik 
naar de Israëlieten ga en tegen 
hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, 
en ze vragen: “Wat is de naam 
van die God?” Wat moet ik dan 
zeggen?’ Toen antwoordde God 
hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg 
daarom tegen de Israëlieten: 
“IK BEN heeft mij naar u toe 
gestuurd.”’  



Exodus 3: 13-14 
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik 
naar de Israëlieten ga en tegen 
hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, 
en ze vragen: “Wat is de naam 
van die God?” Wat moet ik dan 
zeggen?’ Toen antwoordde God 
hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg 
daarom tegen de Israëlieten: 
“IK BEN heeft mij naar u toe 
gestuurd.”’  

57De Joden zeiden: ‘U bent nog 
geen vijftig en u zou Abraham 
gezien hebben?’ 58‘Waarachtig, ik 
verzeker u,’ antwoordde Jezus, 
‘van voordat Abraham er was, 
ben ik er (lett.: IK BEN).’ 59Toen 
raapten ze stenen op om naar 
hem te gooien. Maar Jezus wist 
onopgemerkt uit de tempel te 
ontkomen. 

Joh. 8: 58 Exodus 12: 13 

Maar jullie zal ik voorbijgaan: 
aan het bloed zal ik jullie 
huizen herkennen, en door dat 
merkteken zal de dodelijke 
plaag waarmee ik Egypte straf, 
jullie niet treffen. 

Exodus 12: 13 

Maar jullie zal ik voorbijgaan: 
aan het bloed zal ik jullie 
huizen herkennen, en door dat 
merkteken zal de dodelijke 
plaag waarmee ik Egypte straf, 
jullie niet treffen. 

8Maar God bewees ons zijn liefde 
doordat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog 
zondaars waren. 9Des te zekerder 
is het dus dat wij, nu we door zijn 
dood zijn vrijgesproken, dankzij 
hem zullen worden gered en niet 
veroordeeld. (letterl.: van de 
toorn) 

Rom. 5: 8 Exodus 12: 46 

Het maal moet worden 
gebruikt in het huis waarin het 
is klaargemaakt, je mag niets 
van het vlees buitenshuis 
brengen; de botten mag je niet 
breken. 



Exodus 12: 46 

Het maal moet worden 
gebruikt in het huis waarin het 
is klaargemaakt, je mag niets 
van het vlees buitenshuis 
brengen; de botten mag je niet 
breken. 

32Toen braken de soldaten de 
benen van de eerste die tegelijk 
met Jezus gekruisigd was, en ook 
die van de ander. 33Vervolgens 
kwamen ze bij Jezus, maar ze 
zagen dat hij al gestorven was. 
Daarom braken ze zijn benen 
niet.  

Joh. 19: 33 Lev. 16: 15-17 
15Daarna moet hij de bok voor het 
reinigingsoffer van het volk 
slachten, en het bloed naar de 
heilige ruimte achter het 
voorhangsel brengen. Met het 
bloed moet hij hetzelfde doen als 
met het bloed van de stier: hij 
moet het op de verzoeningsplaat 
en op de grond ervoor sprenkelen. 
16Zo voltrekt hij aan de heilige 
ruimte de verzoeningsrite voor de 
onreinheden en overtredingen 
van de Israëlieten, voor al hun 
zonden. 

Lev. 16: 15-17 
15Daarna moet hij de bok voor het 
reinigingsoffer van het volk 
slachten, en het bloed naar de 
heilige ruimte achter het 
voorhangsel brengen. Met het 
bloed moet hij hetzelfde doen als 
met het bloed van de stier: hij 
moet het op de verzoeningsplaat 
en op de grond ervoor sprenkelen. 
16Zo voltrekt hij aan de heilige 
ruimte de verzoeningsrite voor de 
onreinheden en overtredingen 
van de Israëlieten, voor al hun 
zonden. 

11Christus daarentegen is 
aangetreden als hogepriester van al 
het goede dat ons is toebedacht: hij 
is door een indrukwekkender en 
volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet 
behoort tot onze schepping – 12voor 
eens en altijd het hemelse heiligdom 
binnengegaan, en dan niet met 
bloed van bokken en jonge stieren 
maar met zijn eigen bloed. Zo heeft 
hij een eeuwige verlossing 
verworven. 

Hebr. 9: 11-12 Lev. 16: 15-17 
15Daarna moet hij de bok voor het 
reinigingsoffer van het volk 
slachten, en het bloed naar de 
heilige ruimte achter het 
voorhangsel brengen. Met het 
bloed moet hij hetzelfde doen als 
met het bloed van de stier: hij 
moet het op de verzoeningsplaat 
en op de grond ervoor sprenkelen. 
16Zo voltrekt hij aan de heilige 
ruimte de verzoeningsrite voor de 
onreinheden en overtredingen 
van de Israëlieten, voor al hun 
zonden. 



Lev. 16: 27 

De stier en de bok voor het 
reinigingsoffer, waarvan het 
bloed het heiligdom is 
binnengebracht voor de 
verzoeningsrite, worden buiten 
het kamp gebracht, 

11Het bloed dat bestemd is voor 
het reinigingsoffer wordt door de 
hogepriester het heiligdom 
binnengedragen, de kadavers van 
de offerdieren worden buiten het 
kamp verbrand. 12Daarom heeft 
ook Jezus, om met zijn eigen 
bloed het volk te heiligen, buiten 
de stadspoort geleden.  

Hebr. 13: 11-12 Num. 21: 9 

Mozes liet een koperen slang 
maken en bevestigde die op 
een staak. En iedereen die door 
een slang gebeten was en 
opkeek naar de koperen slang, 
bleef in leven. 

Num. 21: 9 

Mozes liet een koperen slang 
maken en bevestigde die op 
een staak. En iedereen die door 
een slang gebeten was en 
opkeek naar de koperen slang, 
bleef in leven. 

14De Mensenzoon moet hoog 
verheven worden, zoals Mozes in 
de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, 15opdat 
iedereen die gelooft, in hem 
eeuwig leven heeft.  

Joh. 3: 14-15 Deut. 18: 15 

Uit uw eigen broeders zal de 
HEER uw God een profeet laten 
opstaan zoals ik, naar wie u 
moet luisteren 



Deut. 18: 15 

Uit uw eigen broeders zal de 
HEER uw God een profeet laten 
opstaan zoals ik, naar wie u 
moet luisteren 

Toen de mensen het 
wonderteken dat hij (Jezus) 
gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij 
moet wel de profeet zijn die in de 
wereld zou komen.’ 

Joh. 6: 14 Deut. 18: 15 

Uit uw eigen broeders zal de 
HEER uw God een profeet laten 
opstaan zoals ik, naar wie u 
moet luisteren 

20Dan zal de Heer … de messias 
zenden die hij voor u bestemd heeft. 
Dat is Jezus, 21die in de hemel moest 
worden opgenomen tot de tijd 
aanbreekt waarover God van 
oudsher bij monde van zijn heilige 
profeten heeft gesproken en waarin 
alles zal worden hersteld. 22Mozes 
heeft al gezegd: “De Heer, uw God, 
zal in uw midden een profeet zoals ik 
laten opstaan; luister naar hem en 
naar alles wat hij u zal zeggen. 

Hand. 3: 22 

Voorbeeld Ezechiel 47 

 

8Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke 
landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en 
mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in 
stroomt wordt het water daar zoet. 9Het zal er wemelen 
van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt 
leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode 
Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de 
rivier stroomt komt leven. 10Van Engedi tot En-Eglaïm 
zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor 
netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de 
Grote Zee. 




