


Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de HEERE, 
kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de 
Koning van Jakob. Laten zij naar voren brengen 
en ons bekendmaken de dingen die zullen 
gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? 
Maak het bekend, en wij zullen het ter harte 
nemen en het einde ervan weten, of doe ons de 
komende dingen horen. Maak de dingen bekend 
die hierna zullen komen, en wij zullen weten 
dat u goden bent.

Jesaja 41: 21-23a



Wanneer die profeet in de Naam van 
de HEERE spreekt, en het gebeurt niet 
en het komt niet uit, dan is dat een 
woord dat de HEERE niet gesproken 
heeft. In overmoed heeft die profeet 
dat gesproken; wees niet bevreesd 
voor hem.  

Deuteronomium 18:22 



O onverstandigen en tragen van hart! 
Dat u niet gelooft al wat de profeten 
gesproken hebben! Moest de Christus 
dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid 
ingaan? En Hij begon bij Mozes en al 
de profeten en legde hun uit wat in al 
de Schriften over Hem geschreven was.   

Lukas 24:25-27 
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Israëlitische mannen, luister naar deze 
woorden: Jezus de Nazarener, een Man 
Die u van Godswege aangewezen is 
door krachten, wonderen en tekenen, 
die God in uw midden door Hem 
gedaan heeft, zoals u ook zelf weet.

Handelingen 2:22 
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FILTER #1
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 3:15 



FILTER #2
U hebt ook nog over het huis van Uw 
dienaar gesproken tot in verre tijden; en U 
hebt mij als een rij mensen gezien, in 
opgaande lijn, HEERE God!  

1 Kronieken 17:17



FILTER #3
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



FILTER #4
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.  

Jesaja 7:14



FILTER #5
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 49:10



TRECHTER
1. Mens 
2. Nakomeling van… 
3. Geboren in Bethlehem 
4. Kind van maagd 
5. Tijdstip

= Jezus Christus



Judas, zoon van Hizkia (4 v. Chr.) 
Simon of Peraea (4 v. Chr.) 
Athronges,de herder (4 v. Chr.) 
Judas, de Galileeër (6) 
De Samaritaanse profeet (36) 
Koning Herodes Agrippa (44) 
Theudas (45) 
De Egyptische profeet (52-58) 
Anonieme profeet (59) 
Menahem, zoon van Judas de 
Galileeër  (66) 
Johannes van Gischala (67-70) 
Vespasianus (67) 
Simon bar Giora (69-70) 
Jonathan, de wever (73) 
Lukuas (115) 
Simon ben Kosiba (132-135) 

Mozes van Kreta (448) 
Mohammed (570-c.632) 
Abu Isa' al-Isfahani (c.700) 
Moses al-Dar'i (c.1127) 
David Alroy (c.1147) 
Een Yemenitische Messias (c.1172) 
Abraham ben Samuel Abu'lafia 
(1230-1291) 
Asher Lämmlin (c.1500) 
Isaac Luria (1534-1573) 
Hayyim Vital (after 1542) 
Sabbathai Zwi (1626-1676) 
Jacob Frank (1726-1786) 
Moses Guibbory (1899-1985) 
Menachem Mendel Schneerson 
(1902-1994)









IN DE SYNAGOGE
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; 
om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de HEERE 
en de dag van de wraak van onze 
God; om alle treurenden te 
troosten. 
 
Jesaja 61:1,2

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 die 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.   

Lukas 4:18,19
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