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===========================
WAAROM DE MENSEN TOT HET
GELOOF BEWEGEN?
De apostel Paulus leert ons wat er
gaat gebeuren met degene die
Christus niet ontvangt als zijn/haar
Verlosser van de eeuwige dood:
"Met vlammend vuur wraak doende
over hen, die God niet kennen, en
over hen, die het Evangelie van
onze Heere Jezus Christus niet
gehoorzaam zijn. Zij zullen tot straf
lijden het eeuwig verderf, van het
aangezicht des Heeren, en van de
heerlijkheid Zijner sterkte,"
(2 Thessalonicensen 1:8,9).
Waarom zouden wij deze bijbelteksten
serieus nemen? Simpelweg omdat de
bijbel vol staat met profetieën die vele
honderden jaren later zijn uitgekomen.
Alleen al over Jezus Christus zijn er vele
profetieën die in Hem zijn vervuld:
Profetie:
Jaren later: Vervulling:
- Micha 5:1
+/- 700
Luk. 2:4-7
(Zijn geboorteplaats Bethlehem)

Profetie:
Jaren later: Vervulling:
- Jesaja 7:14 +/- 700
Mat. 1:18
(Geboren uit een maagd)Luk. 1:26-35
- Jerem. 31:15 +/- 650
Mat. 2:16-18
(Kindermoord te Bethlehem)
- Deut. 18:15 +/- 1450 Joh. 6:14
(Profeet zijnde)
- Psalm 110:4 +/- 1000 Hebr. 6:20
(Priester voor altijd)
- Zacharía 9:9 +/- 550
Joh. 12:14-15
(Intocht op een ezel)
- Psalm 41:10 +/- 1000 Mat. 26:23
(Judas zal Hem verraden)
- Zacharia 11:12 +/- 550 Mat. 26:15
(Dertig zilverlingen)
Mat. 27:9
- Jesaja 53:7
+/- 700
Mat. 26:62-63
(Opende niet zijn mond)
- Jesaja 50:6
+/- 700
Mar. 14:65
(Werd bespuwd)
- Psalm 69:4
+/- 1000 Joh. 15:23-25
(Zonder oorzaak gehaat)
- Jesaja 53:5
+/- 700
1 Kor. 15:3
(Leed in plaats van ons)
- Jesaja 53:12 +/- 700
Mat. 27:38
(Met overtreders gekruisigd)
- Psalm 22:17 +/- 1000 Joh. 20:27
(Handen en voeten doorboord)
- Psalm 22:8-9 +/- 1000 Mat. 27:39-44
(Bespot aan het kruis)
- Zacharia 12:10 +/- 550 Joh. 19:34
(Zijn zijde doorstoken)
- Psalm 22:19 +/- 1000 Mar. 15:24
(Zijn klederen verloot)
- Psalm 34:20 +/- 1000 Joh. 19:33
(Zijn beenderen niet gebroken)
- Psalm 16:10 +/- 1000 Hand 13:34-39
(Opgewekt uit de doden)
Bovenstaande profetieën en hun
vervullingen tonen ons het belang om de
bijbel als basis van ons geloof te hebben
en niet onze gevoelens, traditie, de koran,
etc..
Door de instructies van de apostel Paulus
kunnen we, als gezanten van Christus,
onze naaste verzoeken: "Laat u met God
verzoenen." (2 Korinthiërs 5:17-21)

