Bijbelstudie: “Voor wie kwam Jezus?”
Jesaja 7:14 (SV):
14
Daerom sal de Heere selve u lie-den een teecken geven: Siet eene Maecht sal swanger worden,
ende sy sal eenen sone baren, ende sijnen name IMMANUEL heeten.
Jesaja 9:5-6 (SV|NBG51|NBV):
Want een kint is ons geboren, 5 Want een Kind is ons geboren, 5 Een kind is ons geboren,
een Sone is ons gegeven, ende de een Zoon is ons gegeven, en de een zoon is ons gegeven;
heerschappye is op sijne
heerschappij rust op zijn
de heerschappij rust op zijn
schouder: ende men noemt
schouder en men noemt hem
schouders.
sijnen name Wonderlick, Raedt, Wonderbare Raadsman, Sterke Deze namen zal hij dragen:
Stercke Godt, Vader der
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.Wonderbare raadsman,
eeuwicheyt, Vrede-vorst:
Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.
6
6
Der grootheyt deser
Groot zal de heerschappij zijn 6 Groot is zijn heerschappij,
heerschappye, ende des vredes en eindeloos de vrede op de
aan de vrede zal geen einde
en sal geen eynde zijn op den
troon van David en over zijn
komen.
throon Davids, ende in sijn
koninkrijk, doordat hij het sticht Davids troon en rijk zijn erop
Coninckrijcke, om dat te
en grondvest met recht en
gebouwd,
bevestigen, ende dat te stercken gerechtigheid, van nu aan tot in ze staan vast, in recht en
met gerichte ende met
eeuwigheid. De ijver van de HERE gerechtigheid,
gerechticheyt, van nu aen tot in der heerscharen zal dit doen.
van nu tot in eeuwigheid.
eeuwicheyt toe: den yver des
Daarvoor zal hij zich beijveren,
HEEREN der heyrscharen sal
de HEER van de hemelse
sulcks doen.
machten.
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Jesaja 11:1-10 (NBG51):
1
En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht
dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN.
Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;
4
want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid
rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de
goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner
heupen.
6
Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de
jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de
berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten
als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige
slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de
bodem der zee bedekken. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï
zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 32:1-8 (NBG51):
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; 2 en ieder
van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als
waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. 3 Dan
zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; 4 het
hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot
duidelijk spreken. 5 Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer
aanzienlijk heten. 6 Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort:
het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van afval tegen de HERE; het onverzadigd laten van
de hongerige, en het onthouden van een dronk aan de dorstige. 7 En de listen van de bedrieger zijn
slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen door leugentaal in het verderf te storten,
zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit. 8 Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat
edel is.
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Jesaja 42:1-7, 9 (NBG51):
1
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn
Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. 2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn
stem verheffen, noch die op de straat doen horen. 3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de
kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4 Hij zal niet
kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn
wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.
5
Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat
daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop
wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot
een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit
de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.
9
Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe
Ik ze u horen.
Jesaja 49:1-7 (NBG51):
Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De HERE heeft mij geroepen van
moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte
mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot
een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in
wie Ik Mij zal verheerlijken.
4
Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt.
Evenwel, mijn recht is bij de HERE en mijn vergelding is bij mijn God. 5 Maar nu zegt de HERE, die
mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om
Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de ogen des HEREN en mijn God was
mijn sterkte – 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen
van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der
volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. 7 Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn
Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen
dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de HERE, die getrouw is, de Heilige
Israëls, die u verkoren heeft.
1

Jesaja 50:4-11 (NBG51):
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen
ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. 5 De
Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.
6
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn
gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
7
Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als
een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden. 8 Hij is nabij, die mij recht verschaft;
wie wil met mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn
tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. 9 Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal mij dan
schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren.
10
Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe
duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God.
11
Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en
onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij
neerliggen.
4

Teksten

-3-

VOORSTUDIE

Bijbelstudie: “Voor wie kwam Jezus?”
Jesaja 53:1-12 (NBG51):
1
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een
loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch
luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.
3
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
4
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden
hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf
die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij
allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller
ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en
deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
8
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is
afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
9
En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 10 Maar het behaagde de HERE hem te
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand
voortgang hebben. 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis
zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij
dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen,
omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij
toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
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Jesaja 66:5-24 (NBG51):
5
Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten
om mijns naams wil, zeggen: Dat de HERE zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde
aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan. 6 Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de
tempel! De stem van de HERE, die vergelding brengt over zijn vijanden!
7
Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon
ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op
één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën
gekregen, of zij baarde haar kinderen. 9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de HERE. Of ben
Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.
10
Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met
blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst,
11
opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.
12
Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der
volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën
gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult
gij getroost worden. 14 Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente zal gedijen als
het jonge groen; de hand des HEREN zal zich aan zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op
zijn vijanden.
15
Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te
openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. 16 Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht
oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn. 17 Zij, die zich heiligen
en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten,
gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.
18
Want Ik (ken) hun werken en hun gedachten; (de tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen;
zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. 19 Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen de
ontkomenen zenden naar de volken – naar Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, naar Tubal en
Jawan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn
heerlijkheid hebben gezien – opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. 20 En zij
zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de HERE; op paarden en op wagens,
op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt
de HERE, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar het huis des HEREN brengen. 21 En ook uit
hen zal Ik er nemen tot priesters, tot Levieten, zegt de HERE. 22 Want zoals de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des
HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. 23 En het zal geschieden van nieuwe maan
tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht
neer te buigen, zegt de HERE. 24 Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij
afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen
voor al wat leeft een afgrijzen wezen.
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Micha 5:1-4a (NBG51):
1
En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen
die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
2
Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het
overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. 3 Dan zal Hij staan en hen weiden in de
kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen,
want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 4 en Hij zal vrede zijn.
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