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• Wie verwachtte Hem nog? - Stefan

• Wie bereidde Zijn komst voor? - Pieter 

• Wie ontvingen hem? - Bram 

Drieluik 



3

Opbouw

• Wat was te verwachten’?

• Wat gebeurde er feitelijk?

• Wie verwachtte(n) Hem?

• Wat verwachten wij nu? 

Opbouw
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In OT heel veel profetieën zoals de Heer zelf zegt: 

• Lk 24:25 ‘tragen om te geloven …  En te beginnen 
bij Mozes en de profeten legde Hij hun uit wat in 
al de Schriften over Hem stond’

Wat was te verwachten?

• Jh 5:39 ‘De Schriften zijn het die van Mij getuigen’ 
:46 ‘Mozes heeft over Mij geschreven’

• Op 19:10 ‘… het getuigenis van Jezus is de geest 
van de profetie’
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Zijn komst was voorspeld

Al heel vroeg wordt Israël beloofd: 

• Num 24:16-25 – profetie Bileam (1500 v Chr) 

‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal   
een scepter uit Israël opkomen’

• Dt 18:15, 18 

‘Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, 

zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen 

opstaan; naar Hem moet u luisteren’  
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Meer dan 330 teksten  

Heersen en lijden

Beloften aan David (onvoorwaardelijk)  

2 Sam 7:13, 15, 16  ‘Maar Mijn goedertierenheid zal 
van hem niet wijken, …  Uw huis en uw koningschap 
zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal 
voor eeuwig zeker zijn.’

Zijn komst was voorspeld

(Messiaanse) psalmen (in NT of verwachting koning)

2:7, 8, 16, 18, 20, 22, 31, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 
69, 72, 87, 89, 91, 93, 101, 102, 110, 118, 129, …  
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Jesaja: veel, bv. 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken 

geven: de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en 

Hem de naam Immanuel geven

Zijn komst was voorspeld  

Daniel 7:13-14 er kwam met de wolken van de hemel Iemand 
als een Mensenzoon… Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren

Zach 9:9 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

En veel meer in de grote en kleine profeten 
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Einde OT: Maleachi 4:5-6 ‘Zie, Ik zend tot u de 

profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, 

die grote en ontzagwekkende dag.’

En dan 400 jaar niets – Intertestamentaire periode

• Daniel 8 en 11 gaan over deze periode

• Veel oorlogen en overheersers 

• Antiochus Epiphanes en Makkabeeën 

• Tenslotte Romeinen (4e rijk) 

• Septuaginta, synagogen, farizeeën, sadduceeën, …

Murw? Geloven ze het nog echt?  Of hoopvol? 

Zijn komst was voorspeld
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Dus:

Zijn komst was heel duidelijk voorzegd in OT 

De joden konden Hem dus verwachten,

juist in hun onderdrukte situatie

Zijn komst was voorspeld
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Beschreven in meerdere evangeliën

4 evangeliën – laten elk een andere kant zien

• Mt – Koning – voor de joden – Hij is de Messias

• Mk – Dienstknecht – afstamming niet belangrijk

• Lk – Mens - voor alle mensen

• Jh – God (de Zoon) – voor de wereld 

Mt en Lk beschrijven geboorte 

Wat gebeurde er? 
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Mt – Koning – voor de joden – Hij is de  Messias

• Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van 
Abraham, ..

• Lijn van Jozef, wettelijk vader

• Wijzen zoeken koning, geven koninklijke 
geschenken

• Herodes voelt zich bedreigd, …

• ‘opdat vervuld werd’  

Wat gebeurde er? 
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Lk – Hij is de Mens(enzoon)

• Lijn via Maria .. Hij, Jezus … zoon van … Adam, 
van God 

• Ook via Maria zoon van  David  (via Nathan)

• Herders 

• Hij wordt besneden 

Dus verschillende gezichtspunten (en verschillende 
keuzes en rangschikking van gebeurtenissen) 

Wat gebeurde er? 
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Tijdlijn

Wat gebeurde er? 

0 15 
mnd

Zacharias in de tempel Lk 1:11 

Engel Gabriël bij Maria Lk 1:26

Maria bezoekt Elisabeth Lk 1:39

Geboorte Jezus Lk 2:6

Herders bij kribbe Lk 2:11

Geboorte Johannes Lk 1:57 

Profetie Zacharias Lk 1:67 

Maria terug naar huis Lk 1:56

Engel bij Jozef Mt 1:20

5,.. mnd 6 mnd3 mnd
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Tijdlijn

Geboorte Jezus Lk 2:6

Herders bij kribbe Lk 2:11 - bemoedigend voor Maria

Wat gebeurde er? 

15 ca.27
mnd

Besnijdenis Lk 2:21

8d 32d ca.1 jaar 

Lofzang Simeon Lk 2:28

Lofzang Anna Lk 2: 38
Wijzen in Jeruzalem Mt 2:1

Wijzen zien ster, vinden huis

Vlucht naar Egypte Mt 2:13

Bevel Herodes Mt 2:16
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Dus:

• Profetieën over geboorte worden vervuld 

• Eerst Johannes, toen Jezus

• Beiden door wonder geboren, Jezus uit God

• Diverse groepen spelen een rol

• En de wijzen waren dus niet in de stal 

Die groepen gaan we nu op in

Wat gebeurde er? 
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1500 j na Mozes, 400 j na Maleachi 

Moeilijke (tussen)tijd

Wat valt op? Veel mensen horen erover: 

• Bij Zacharias: allen in het huis en hele gebergte 
van Judea horen dat de wegbereider er is 

• Bij Anna: zij sprak over hen met allen die de 
verlossing van Jeruzalem verwachtten 

• Komst wijzen: Herodes en heel Jeruzalem ontsteld 

• Alle priesters en Schriftgeleerden bij Herodes: de 
Messias wordt geboren in Bethlehem 

Wie verwachtte Hem? 



20

• Zacharia en Elizabeth

Eerst niet, ongeloof bij Zacharias

• Jozef en Maria

Eerst niet, na bericht engel wel 

• Herders

Niet direct, maar ze gingen wel 

• Simeon en Anna 

Zij en anderen keken naar Hem uit ! 

Een kleine groep

Wie verwachtte Hem? 
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• Wijzen uit het oosten

Zij keken ernaar uit en herkenden de tekenen.

En ze gingen en huldigden Hem. 

Wie verwachtte Hem? 
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• De (geestelijke) leiders? 

Ze wisten waar Hij geboren werd 

maar gingen niet Hem zoeken 

• Het volk? 

Verwachtte Hem ook niet.

Absurd wat er gebeurde. 

De hele stad was in rep en roer 

MAAR NIEMAND GAAT BEHALVE DE HEIDENSE MAGIERS

(symbolisch zie je al verwerping door joden en heil voor de 
volken – dit is ook het hoofdthema in Mattheus) 

Wie verwachtte Hem? 
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Dus ?

Zou jij ergens heen gaan als niemand op je zat te 
wachten?

Maar:

De Heer kwam toch !! 

Hij is trouw aan Zijn beloften

Hij is liefde  

Wie verwachtte Hem? 
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Verwachting in deze tijd van

Wat verwachten wij? 

• Klaus Schwab: Great reset, New World Order

• NAR: Manifested sons of God, transformatie, eenheid

• Moslims: Mahdi en wereldwijde islam, ‘eenheid’

• Joden: Messias

• UN: Agenda 21, SDGs ‘Transforming our world’

• New Age: Maytreya/wereldleraar, transformatie, eenheid

Er zit inderdaad een macht en plan achter, 

maar daarboven gaat Gods plan ‘God is in control’
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Onze, jouw, mijn hoop? 

Laatste Bijbelverzen: ‘Zie, Ik kom spoedig’ 

Het is 2000 j later. Zeggen wij ‘Amen, kom’? 

De Heer zegt ons wat onze verwachting mag zijn:

Jh 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen … als Ik 

plaats heb bereid kom Ik weer en zal ik je tot Mij nemen opdat 
je bent waar Ik ben

Wat verwachten wij? 

1 Th 1:10 hoe u zich … tot God hebt bekeerd om de levende 

en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten

1 Th 4:17 wij zullen in de wolken worden opgenomen, de Heer 

tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd bij Hem zijn
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Onze, jouw, mijn hoop? 

Israël krijgt een Messias op aarde

De gemeente heeft de hemel als thuis

Wat verwachten wij? 

Fp 3:20 ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij 

ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die 
het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot … 
Zijn heerlijkheid

Ko 1:3 de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen

2 Ko 5:31 wij hebben een gebouw van God, … , een 

eeuwig huis, in de hemelen
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Hoe sterk is onze verwachting?

• (Veel) minder aandacht voor profetie 

dan eerder (ook in onderwijs), maar: 

1 Pt 2:20 we hebben het profetische woord, en  u doet 

er goed aan er acht op te geven als een lamp die schijnt 
in de nacht

Op 1:1 Openbaring van Jezus Christus die God 
heeft gegeven zodat mijn slaven weten wat er moet 

gebeuren 

Wat verwachten wij? 
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Hoe sterk is onze verwachting – nu, in deze tijd?

• We mogen hopen en focussen op Zijn komst 

• Een derde van de Bijbel (of meer) is profetie

• Voor ons gegeven om Gods plan, denken en 
liefde te leren kennen

Voedt onze gedachten en verstand, 

en richt ons hart, en ons gedrag

Wat - Wie verwachten wij? 
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Dus

De Heer komt snel  

Hij is in control in deze verwarrende tijd

Profetieën zijn actueler dan ooit

Wat - Wie  verwachten wij? 

Totdat Hij komt !

Lees en bestudeer die ! 

Ons hart mag branden voor Hem 

Zodat we Hem laten zien


