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Inleiding – proloog - voorwoord

‘1 Begin van het evangelie van Jezus Christus, (de Zoon van God;) 2  zoals geschreven staat in de profeet Jesaja:
‘Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg zal bereiden’;  3 ‘Stem van een roepende in de woestijn:
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’.  4 Johannes kwam en doopte in de woestijn en
predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. 5 En het hele Judese land
en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.  6 En Johannes was gekleed in kameelhaar en een leren gordel om zijn
lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing. 7 En hij predikte aldus: Na mij komt Hij die sterker is
dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben neerbukkend los te maken.  8 Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.  9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth
in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.  10 En terstond toen Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif in Zich neerdalen.  11 En er kwam een stem
uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden!
12 En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.  13 En Hij was in de woestijn veertig dagen,
verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.
14Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie
van het koninkrijk van God  15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen;
bekeert u en gelooft in het evangelie.’
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Johannes in de woestijn

‘Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden.
En het hele Judese land  en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt
in de rivier de Jordaan,  terwijl zij hun zonden beleden.  En Johannes was gekleed in kameelhaar en
een leren gordel om zijn lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte aldus:
Na mij komt Hij die sterker is  dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben neerbukkend los te maken.
Ik heb u gedoopt met water,  maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’ (Mk.1:4-8)

DE WOESTIJN, DE BOODSCHAP, DOOP VAN BEKERING…

 Johannes bereidt Israel in de woestijn voor op hun komende verlossing &behoudenis

 Israel is nog steeds in slavernij, moet de bereidwilligheid tonen om ‘verlost’ te worden

 Laten we terugkeren tot Jahweh,ons begin herhalenons begin herhalen en hetware Israelware Israelworden!

 Ik kan u daartoe uitroepen &dopen, maar de Geest geven          1e exodus, doet  ‘de sterke’

 De GeestDe Geest brengt inkeer, reinigt en transformeert mensen beelddragers van Godbeelddragers van God

 Na mijHij die sterker is:Grijp nu je kans Israel,anders is de uitkomst onafwendbaar…anders is de uitkomst onafwendbaar…
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Opengescheurde hemel
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren,

dat U zou neerdalen’ (Jes.64:1)

‘ U bent Mijn (geliefde) Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

Zie, Mijn Knecht, …  Mijn Uitverkorene,
in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Jes.42:1)

‘ Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’
(Jes.42:1)

40 dagen in de woestijn
40 jaar in de woestijn
‘… Hij die hen deed opgaan uit de zee’

(Jes.63:11)
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Zie, Mijn Knecht, …  Mijn Uitverkorene,
in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Jes.42:1)

‘ Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’
(Jes.42:1)

40 dagen in de woestijn
40 jaar in de woestijn
‘… Hij die hen deed opgaan uit de zee’

(Jes.63:11)

Net als Israel komt Jezus op uit de wateren (Jes.63)
U zond uw Geest onder ons (3x)



Jezus’ doop en woestijntocht

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

 Jezus’ doop: Jezusvereenzelvigtvereenzelvigt zich met  mensen diewillen veranderenwillen veranderen KRACHTKRACHT

 ‘De geopende hemel’ is naar Markus het antwoord op Jesaja zijn laatste smeekbede!

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen,’ (Jes.64:1)

 Och Jahweh, kom opnieuw tot ons en verricht machtige daden onder ons zoals weleer!Och Jahweh, kom opnieuw tot ons en verricht machtige daden onder ons zoals weleer!

 PatroonPatroon: Jezusstijgt uit de waterenop, deGeest daalt neer U bent mijn geliefde Zoon!

‘..waar is Hij Die hen deed opgaan uit de waterenopgaan uit de wateren met de herders van Zijn kudde,
waar is Hij Die Zijn Heilige GeestHeilige Geest in hun midden stelde,’ (Jes.63:11)

‘Zo zegt Jahweh: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is IsraelMijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.
Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen.’ (Ex.4:22,23)
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Jezus’ doop en woestijntocht

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
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(Mk.1:9-12)

 Jezus is de ware Israel(iet) Gods ‘eerstgeborene’ zoon inwie Gods Geest verblijft

 Genesis 22? ‘Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izaak,’ verdere vermelding?

 uniekeunieke, geliefde zoon is ‘verbondstaalverbondstaal’           niet Ismaël, Izaak is deerfgenaamv/dbeloftebelofte!

 De Geestals een duif: Jezus is ‘de zoon’  waartoe Israel van bij het begin was geroepen

 DeDeMekiltaMekilta beschrijft hoe de Geestals een duif neerdaalt over Israel bij de schelfzee

‘Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand; Egypte roepen zij te hulp, naar Assyrië gaan zij!’
(Hosea 7:11)

‘Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel
nemen de tijd van hun wederkomst in achtnemen de tijd van hun wederkomst in acht, maar Mijn volk kent niet het recht van Jahweh.’ (Jer.8:7)
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Jezus’ doop en woestijntocht

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

 Jezus, de ware zoonJezus, de ware zoon, neemt Israëls verhaal op 40 daagse woestijntocht…

 Jezus is niet enkelJahwehmaar ook Israel, Gods zoon,wat Israel zelf nooit geweest is

 Jezus gaat nu Israelvoorlevenwat het betekent om ‘Gods Israel’ te zijn!

 Adam &Eva verkiezen eenautonoomautonoombestaan, Israel echter bij de Sinaï vraagt Jahweh…

 Geef ons Uw Torah, leer ons wat het betekentUw zoon / volk / nieuwe mensheid te zijnUw zoon / volk / nieuwe mensheid te zijn!

 Zonen horen te lijken op hun vader,daartoe was Israel als licht van de volken geroepen!

 Komstv/dGeest vanuit dit oogpunt isde eindtijdverwachtingvan Mozes & Profeten
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Jezus’ doop en woestijntocht

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
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 Jezus, de ware zoon,Jezus, de ware zoon, neemt Israëls verhaal op 40 daagse woestijntocht…

 Jezus is niet enkelJahwehmaar ook Israel, Gods zoon,wat Israel zelf nooit geweest is

 Jezus gaat nu Israelvoorlevenwat het betekent om ‘Gods Israel’ te zijn!

 De belofte van de Geest voor Gods gezalfde die Jahweh’s interventie aankondigt:

‘De Geest van Jahweh de Heer is op Mij, omdat Jahweh 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 Jahweh’ (Jes.61:1,2)

 Het jubeljaar de tijd van herstel &vernieuwing is aangebroken, Jahweh komt tussenbeide!
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JEZUS, DE TROUWE DIENAAR VAN GOD HEEFT ZICH AANGEBODEN

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren.’ (Jes.42:1)

 Jes.42 beschrijft eenopenstaande vacatureopenstaande vacature, maar Israel heeft er geen ‘oren’ naar…

‘Wie is er blind dan mijn dienaar en doof als de bode die Ik zend?
Wie is er blind als de aan God gewijde en blind als de dienaar van Jahweh?’ (Jes.42:19)

 InJes.49 dient zich echter een bereidwillige dienaar aan met ‘geopende’ oren!‘geopende’ oren! (Jes.50:4)

‘En Hij zei tot mij: jij bent mijn dienaar, Israel, in wie Ik Mij zal verheerlijken.
Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reikt tot het einde der aarde.’ (Jes.49:3,6)
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Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Na de exodus duikt ‘zoonschapzoonschap’ opnieuw op in de Schrift in relatie methet koningschaphet koningschap

 Dit is ‘Mijn zoon’         geen koning als de volkeren hebben zoals Israel vroeg aan Samuel!

 Geenkoning die eigen eer & faam zoekt,maar  zoals God barmhartig & goedertieren ismaar  zoals God barmhartig & goedertieren is

 In Davids & Salomo’s dagen zoeken de volkeren heil & wijsheid bij hen rolmodel

 De Geest geeft henwijsheid & inzichtwijsheid & inzichtom alsGods zoonGods zoonhet koningschap uit te oefenen
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 De Geest geeft henwijsheid & inzichtwijsheid & inzichtom alsGods zoonGods zoonhet koningschap uit te oefenen



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Messiaanse intronisatie psalm?de inspiratiebron voor Israëls eindtijdhoop na de balling

 De traditionele benaming is niet geheel correct ‘Gods zoon’ zit al op de troon ?!zit al op de troon ?!

 Het is veeleer een belofte van bescherming t.a.v. de volkeren die hem nu bedreigen!

 Hij is de Koning door wie God zal regeren overde volkende volken oproep tot gehoorzaamheid

 De afgodische volken die elkaar verdrukken&onrecht aandoen Hem erkenning gevenHem erkenning geven

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Messiaanse intronisatie psalm?de inspiratiebron voor Israëls eindtijdhoop na de balling

 De traditionele benaming is niet geheel correct ‘Gods zoon’ zit al op de troon ?!zit al op de troon ?!

 Het is veeleer een belofte van bescherming t.a.v. de volkeren die hem nu bedreigen!

 Hij is de Koning door wie God zal regeren overde volkende volken oproep tot gehoorzaamheid

 De afgodische volken die elkaar verdrukken&onrecht aandoen Hem erkenning gevenHem erkenning geven



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Jesaja: JeruzalemJeruzalem, stad van de grote Koning moetmoetmodel staan voor deze heerschappij

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Jahweh zal over u opgaan.
Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën,

maar over u zal Jahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien wordenmaar over u zal Jahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.’

(Jes.60:1-3)

 De enige weg breken met hunafgoderijafgoderij &&eigenwijsheideigenwijsheid enGods dienaarGods dienaarwordenworden

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Jesaja: JeruzalemJeruzalem, stad van de grote Koning moetmoetmodel staan voor deze heerschappij

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Jahweh zal over u opgaan.
Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën,

maar over u zal Jahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien wordenmaar over u zal Jahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.’

(Jes.60:1-3)

 De enige weg breken met hunafgoderijafgoderij &&eigenwijsheideigenwijsheid enGods dienaarGods dienaarwordenworden



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 ‘U bentMijngeliefde zoon’            nog eenmaal na de verheerlijking op de berg

‘Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei: Zij zullen mijn zoon ontzien.’
(Mk.12:6)

 Heeft niks met voorliefde te maken, maar allesallesmet erfgenaamschapnaar het verbond

 In dit verband       jij bent de Davidische erfgenaam die de wijngaard/volkeren zal beërven!

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 ‘U bentMijngeliefde zoon’            nog eenmaal na de verheerlijking op de berg

‘Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei: Zij zullen mijn zoon ontzien.’
(Mk.12:6)

 Heeft niks met voorliefde te maken, maar allesallesmet erfgenaamschapnaar het verbond

 In dit verband       jij bent de Davidische erfgenaam die de wijngaard/volkeren zal beërven!



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 ‘U bentMijngeliefde zoon’ nog eenmaal na de verheerlijking op de berg

‘Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei: Zij zullen mijn zoon ontzien.’
(Mk.12:6)

‘Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan Davidde betrouwbare gunstbewijzen aan David.
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.’

(Jes.55:3,4)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 ‘U bentMijngeliefde zoon’ nog eenmaal na de verheerlijking op de berg

‘Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei: Zij zullen mijn zoon ontzien.’
(Mk.12:6)

‘Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan Davidde betrouwbare gunstbewijzen aan David.
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.’

(Jes.55:3,4)



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Wie is koning in Jeruzalem in Jezus’ dagen?Wie is koning in Jeruzalem in Jezus’ dagen? Herodes de kindermoordenaar! karakter?karakter?

 In deze context is deprofetische eindtijdverwachtingprofetische eindtijdverwachting van Israel naarPsalm 2 onmisbaar

 Psalmen v. Salomo 17, 4Q1.7-4, 4 Ezra Jeruzalem is corrupt, overheerst door de volken

‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.’ (Ps.2:6)

 Hun verwachting De Davidische erfgenaam  zal JeruzalemJeruzalem&de tempelde tempel reinigen!

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

JEZUS DE WARE ZOON VAN DAVID &TROON ERFGENAAM naar Psalm 2

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

 Wie is koning in Jeruzalem in Jezus’ dagen?Wie is koning in Jeruzalem in Jezus’ dagen? Herodes de kindermoordenaar! karakter?karakter?

 In deze context is deprofetische eindtijdverwachtingprofetische eindtijdverwachting van Israel naarPsalm 2 onmisbaar

 Psalmen v. Salomo 17, 4Q1.7-4, 4 Ezra Jeruzalem is corrupt, overheerst door de volken

‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.’ (Ps.2:6)

 Hun verwachting De Davidische erfgenaam  zal JeruzalemJeruzalem&de tempelde tempel reinigen!



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jes.42 enPsalm 2schijnbaar een onverenigbaar contrast? Petrus verwachting?

‘Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,  de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;’

‘U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,  U zult hen in stukken slaan als aardewerk.’

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jes.42 enPsalm 2schijnbaar een onverenigbaar contrast? Petrus verwachting?

‘Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,  de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;’

‘U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,  U zult hen in stukken slaan als aardewerk.’



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

Petrus verwachting:

In Farao stijl…
Naar de mensenmoordenaar
van het begin…

Deze ‘dynastie’ zit momenteel
in Jeruzalem al op de troon…



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven,dit is de wijze waarop Ik zal heersen over de volken…

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,

Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven,dit is de wijze waarop Ik zal heersen over de volken…

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,

Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven, Ik neem de ijzeren heersersstaf opdoor het kruis
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven, Ik neem de ijzeren heersersstaf opdoor het kruis
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven, Ik overwinIk overwindoor te sterven op een kruis…
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Psalm 2 & Jes.42

‘Ik zal het besluit bekendmaken: Jahweh heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

‘Zie, mijn dienaar, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik zal mijn Geest op hem leggen: hij zal de volken het recht openbaren. (Jes.42:1)

 Jezus: Petrus ikMOETMOET sterven, Ik overwinIk overwindoor te sterven op een kruis…
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Maar het behaagde Jahweh Hem te verbrijzelen,…’ (Jes.53:5,6,10)



Ter wille van mijn dienaar David  & Jeruzalem

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Jahweh & David Gods trouwe dienaar

‘Zo zegt Jahweh de Heer: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn;
Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen… En Ik zal hen tot een volk maken in het land, en een koning
zal over hen allen koning zijn; …Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben,
en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. Enmijn dienaar Davidmijn dienaar David
zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijneen herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan
mijn dienaar Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, hun
kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, enmijn dienaar Davidmijn dienaar David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.
Ik zal met hen een vredesverbond sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn;
Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.
Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.’

(Ezech.37:21-28)

‘En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwamEn het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt
in de Jordaan.  En terstond toen Hij uit het water opsteeg,  zag Hij de hemelen scheuren en de Geest
als een duif in Zich neerdalen.  En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde Zoon,
in U heb Ik welbehagen gevonden! En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn.’

(Mk.1:9-12)

DE CONNECTIE tussen Jahweh & David Gods trouwe dienaar

‘Zo zegt Jahweh de Heer: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn;
Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen… En Ik zal hen tot een volk maken in het land, en een koning
zal over hen allen koning zijn; …Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben,
en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. Enmijn dienaar Davidmijn dienaar David
zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijneen herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan
mijn dienaar Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, hun
kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, enmijn dienaar Davidmijn dienaar David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.
Ik zal met hen een vredesverbond sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn;
Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.
Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.’

(Ezech.37:21-28)



Opengescheurde hemel
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren,

dat U zou neerdalen’ (Jes.64:1)

‘ U bent Mijn (geliefde) Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

Zie, Mijn Knecht, …  Mijn Uitverkorene,
in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Jes.42:1)

‘ Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’
(Jes.42:1)

40 dagen in de woestijn
40 jaar in de woestijn
‘… Hij die hen deed opgaan uit de zee’

(Jes.63:11)

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren,
dat U zou neerdalen’ (Jes.64:1)

‘ U bent Mijn (geliefde) Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)

Zie, Mijn Knecht, …  Mijn Uitverkorene,
in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Jes.42:1)

‘ Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’
(Jes.42:1)

40 dagen in de woestijn
40 jaar in de woestijn
‘… Hij die hen deed opgaan uit de zee’

(Jes.63:11)

Net als Israel komt Jezus op uit de wateren (Jes.63)
U zond uw Geest onder ons (3x)



MarkusMarkus’’verhaal
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MarkusMarkus’’verhaal
de nieuwe Exodus

inJezusJezus


