Aanbidding met het Woord
Openbaring 1:5a
… Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden…
Jezus (de) Christus
•
•
•
•

Jezus is de Messias
De Gezalfde van de HEERE
Aangesteld en Aangewezen, bevestigd en bekrachtigd om namens God te handelen
Jezus is de vervulling van de volledige Messiaanse verwachting van het Woord

Genesis 3:15 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 12:2-3 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen
zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden.
Genesis 22:16-18 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw
enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan
de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit
hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam
geweest bent.
Deuteronomium 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen
opstaan; naar Hem moet u luisteren,
1 Kronieken 17:11-14 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik
uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 12 Die
zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. 13 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj
zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb
van hem die er vóór u was, 14 maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen
houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.
Psalm 2:6-12 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De
HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de
heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren
scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk… 12 … wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Jesaja 9:5-6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van
deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te
grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van
de HEERE van de legermachten zal dit doen.
Jesaja 11:1-5 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal
vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn ruiken (oordelen) zal zijn in de vreze des
HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal
de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.
Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze
doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de
zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om
visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
Zacharia 9:9-10 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! 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. 10 Ik
zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden.
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat
tot aan de einden der aarde.
Jesaja 52:13-53:2 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog
verheven worden. 14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van
iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – 15 zó zal Hij vele heidenvolken
besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het
zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. 1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de
arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit
dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd
zouden hebben.
Handelingen 2:22-36 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… 25 Want David zegt over Hem: … 27 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw
Heilige niet overgeven om ontbinding te zien… 30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed
gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan
om Hem op zijn troon te zetten, 31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel
niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien… 36 Laat dan heel het huis van Israël
zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.
Handelingen 3:12-26 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten
aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden
uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus
Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle
dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen
heen. 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit
uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie
niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden… 25 U bent kinderen van de
profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht
zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
Handelingen 17:30-31 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan
alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld
rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs
geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 26:22-23 …en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren
zou, 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou
aankondigen aan dit volk en de heidenen.

Jezus… Die de getrouwe Getuige is…
•
•
•

Hij is Waarachtig en getrouw. Volkomen oprecht en betrouwbaar in het overbrengen van de boodschap.
Eerlijk, oprecht, betrouwbaar,
Hij sprak de boodschap van de Vader exact, niets toegevoegd, niets weggelaten
Hij sprak en Hij is de Waarheid zelf: Heel zijn leven is in overeenstemming met Gods Woord

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en
waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
Johannes 5:19-30 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van
Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
20
Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien
dan deze, opdat u zich verwondert… 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is
rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 6:38-40 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem
Die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij
gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die
Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan
op de laatste dag.
Johannes 8:21-59 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig,
en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld… 28 Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des
mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die
dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. 29 En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader
heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is. 30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden
velen in Hem. 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk
Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 10:24-42 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de
Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij... 30 Ik en de Vader zijn Één… 37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader
doe, geloof Mij dan niet, 38 maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en
gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. 39 Zij probeerden dan opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan
hun handen.
Johannes 12:44-50 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden
heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft… 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt,
heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste
dag. 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod
gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek,
spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.
Johannes 14:6-11 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader
dan door Mij. 7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u
Hem gezien. 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek
Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de
Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
Johannes 14:19-31 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij
liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren… 24 Wie Mij niet
liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij
gezonden heeft… 31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden
heeft…

Jezus… de Eerstgeborene uit de doden…
•
•
•
•

De Eerste die een opstandingslichaam heeft gekregen, dus anderen zullen ook opstaan uit de doden
De Opstanding is als geboorte. Ons leven nu is wel leven, maar zoals een baby in de baarmoeder wel leeft,
maar nog geen idee heeft van de volheid van leven die wacht…
De opstanding is niet hetzelfde als weer tot leven gewekt worden. Het gaat om totale transformatie en
verheerlijking van het lichaam.
Hij heeft deelgehad aan onze diepste nood: de dood, om ons voor te gaan naar onze grootste redding: de
Opstanding!

1 Korinthe 15:20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen
zijn.
Kolossenzen 1:17-19 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd
van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen
de Eerste zou zijn. 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou…
1 Korinthe 15:12-58 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een
Mens. 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter
in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst… 35 Maar, zal iemand zeggen,
hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet
levend, als het niet gestorven is… 42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in
vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt
in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt
gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 45 Zo
staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een
levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.
47
De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de stoffelijke is, zo
zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld
van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.
1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar
wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
Filippenzen 3:20-21 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan
Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.
Efeze 1:16-22 16 … als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de … Vader van de heerlijkheid, u … geeft … 18 …
verlichte ogen van uw verstand, om te weten … 19 … wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan
ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus,
toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
1 Thessalonicenzen 4:13-18 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde
wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem… 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de
stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn,
zullen eerst opstaan.
1 Petrus 1:3-13 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit
de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt
voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om
geopenbaard te worden in de laatste tijd… 13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en
hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

