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De Bijbel bewijst zichzelf 

 

Alleen al het lezen van Psalm 

22, geschreven door David lang 

voor de geboorte van Jezus en 

ook het lezen van Jesaja 53, ge-

schreven door de profeet rond 

712 jaar voor de geboorte van 

Jezus,  zou al genoeg bewijs zijn 

voor het feit dat Jezus de Chris-

tus is.  

 

Over Apollos staat geschreven 

in Handelingen 18:28 dat hij uit 

de Schriften bewees, dat Jezus 

de Christus was. 

 

Toen de opgestane Jezus aan de 

Emmaüsgangers verscheen, staat 

over dit gebeuren het volgende 

beschreven in Lucas 24:27 

 

En Hij begon bij Mozes en  al 

de profeten en legde hun uit, 

wat in al de Schriften over 

Hem geschreven was. 

 

De Bijbel bewijst zichzelf:  In 

deze bijbelstudie gaan we een 

aantal voorspellingen weerge-

ven, die lang vóór de geboorte 

van Jezus door Zijn profeten ge-

noemd zijn.  

 

De geboorte plaats van Jezus: 

 

De profeet Micha voorspelde 

ongeveer 710 jaar voor de ge-

boorte van Christus in Micha 

5:1  

 

En u, Betlehem Efratha, al bent 

u klein onder de duizenden van 

Juda, uit u zal Mij voortkomen 

Die een Heerser zal zijn in Isra-

el. Zijn oorsprongen zijn van 

oudsher, van eeuwige dagen af.  

 

Geboren uit de stam van  

Juda: 

 

Aartsvader Jacob voorspelde op 

zijn sterfbed ongeveer 1690 jaar 

voor Christus, dat Hij zou 

voortkomen uit de stam Juda en 

dat staat in Genesis 49:10  

  

De scepter zal van Juda niet 

wijken, en evenmin de heersers-

staf van tussen zijn voeten, tot-

dat Silo komt, en hem zullen de 

volken gehoorzamen.  ( Silo be-

tekent: Heerser). 
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Geboren uit het zaad van  

Jacob: 

 

De profeet Biliam profeteerde 

ongeveer 1450 voor Christus in 

Numeri 24:17 het volgende:  

 

Ik zal Hem zien, maar niet nu; ik 

zal Hem aanschouwen, maar 

niet van nabij. Er zal een ster uit 

Jakob voortkomen, en er zal een 

scepter uit Israël opkomen.  

 

Geboren uit een maagd: 

 

De profeet Jesaja profeteerde 

ongeveer ongeveer 740 jaar voor 

Christus dat de Messias geboren 

zou worden uit een maagd en 

hierover staat in de Staten verta-

ling:  Jesaja 7:14  

 

Daarom zal de Heere Zelf ulie-

den een teken geven; ziet, een 

maagd zal zwanger worden, en 

zij zal een Zoon baren, en Zijn 

naam Immanuël heten.  

 

Zijn vlucht naar Egypte als 

kind: 

 

In Math. . 2:13/14/15 staat:   Zie, 

een engel van de Heere ver-

schijnt Jozef in een droom en 

zegt: Sta op, en neem het Kind 

en Zijn moeder met u mee, en 

vlucht naar Egypte, en blijf daar 

totdat ik het u zal zeggen, want 

Herodes zal het Kind zoeken om 

Het om te brengen.  

 

Hij stond dan op, nam het Kind 

en Zijn moeder in de nacht met 

zich mee en vertrok naar Egyp-

te. 

 

En hij bleef daar tot de dood 

van Herodes, opdat vervuld 

werd wat door de Heere gespro-

ken is door de profeet:  

 

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon ge-

roepen. (Hosea 11:1) 

 

De profeet Hosea voorspelde dit 

ongeveer 740 jaar voor Christus. 

 

Een profeet, zoals ik ben: 

 

God zal uit uw midden een Pro-

feet verwekken, zoals ik, voor-

spelde Mozes ongeveer 1900 

jaar voor Christus in Deutero-

nomium 18:15  
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Een Profeet uit uw midden, uit 

uw broeders, zoals ik, zal de 

Heere, uw God, voor u doen op-

staan; naar Hem moet u luiste-

ren.  

 

De Joden zouden Jezus  

verwerpen: 

 

Johannes 1:11 schrijft:  Hij 

kwam tot het Zijne, maar de Zij-

nen hebben Hem niet aangeno-

men.  

Jesaja 53:3 voorspelde hierover 

ongeveer 712 jaar voor Christus' 

geboorte:  

Hij was veracht, de onwaardig-

ste onder de mensen, een Man 

van smarten, bekend met ziekte, 

en als iemand voor wie men het 

gezicht verbergt; Hij was ver-

acht en wij hebben Hem niet ge-

acht.  

Hij werd voor 30 zilverlingen 

verraden: 

 

In Math. 26:14 t/m 16 staat:  

Toen ging één van de twaalf, die 

Judas Iskariot heette, naar de 

overpriesters en zei: Wat wilt u 

mij geven, als ik Hem aan u 

overlever?  En zij kenden hem 

dertig zilveren penningen toe.  

En van toen af zocht hij een ge-

schikte gelegenheid om Hem 

over te leveren. 

Dit gebeuren werd voorspeld 

door de profeet  Zacharia  

(11:12) ongeveer 490 jaar voor 

Christus:  

Want Ik had tegen hen gezegd: 

Als het goed is in uw ogen, geef 

Mij Mijn loon; zo niet, laat het 

na.  Toen hebben zij Mijn loon 

afgewogen: dertig zilverstukken. 

Maar de Heere zei tegen Mij: 

Werp dat de pottenbakker toe – 

een mooie prijs waarop Ik door 

hen geschat ben!   

Daarop nam Ik de dertig zilver-

stukken en wierp ze in het huis 

van de Heere de pottenbakker 

toe.  

In Math. 27:6/8 staat daarover 

nog:   

De overpriesters pakten de zil-

veren penningen en zeiden: 

Het is niet geoorloofd die in de 

offerkist te leggen, omdat het 

bloedgeld is. 



       -  4  - 
 

En nadat zij beraadslaagd had-

den, kochten zij daarvan de 

akker van de pottenbakker als 

begraafplaats voor de vreem-

delingen.  

Daarom wordt die akker tot op 

de dag van vandaag bloedak-

ker genoemd.  

Jezus reed op een ezel  

Jeruzalem binnen: 

 

De profeet Zacharia profeteerde 

hierover ongeveer 490 jaar voor 

Christus het volgende (Zach. 

9:9): 

Verheug u zeer, dochter van 

Sion!  Juich, dochter van Jeru-

zalem!  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. 

In Johannes 12:12/14 staat hier-

over:  

Toen de volgende dag een gro-

te menigte, die naar het feest 

gekomen was, hoorde dat Je-

zus naar Jeruzalem kwam, 

Namen zij de takken van de 

palmbomen en gingen de stad 

uit Hem tegemoet en riepen: 

Hosanna!  Gezegend is Hij 

Die komt in de Naam van de 

Heere; de Koning van Israël!   

En toen Jezus een jonge ezel 

gevonden had, ging Hij daarop 

zitten, zoals geschreven is:  

Wees niet bevreesd, dochter 

van Sion, zie, uw Koning 

komt, zittend op het veulen 

van een ezelin. 

Jezus was stil en liet Zich  

verdrukken: 

 

De profeet Jesaja profeteerde 

hierover in Jesaja 53:7   

Hij werd verdrukt, maar Hij 

deed Zijn mond niet open. Als 

een lam werd Hij ter slachting 

geleid; als een schaap dat stom 

is voor zijn scheerders, zo deed 

Hij Zijn mond niet open.  

In Math. 26:62 staat hier o.a. 

over:  

En de hogepriester stond op en 

zei tegen Hem: Antwoordt U 

niets?  Wat getuigen dezen te-

gen U? Maar Jezus zweeg.  

In Math. 27:13/14 staat ook:   

Toen zei Pilatus tegen Hem: 

Hoort U niet hoeveel zij tegen 
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U getuigen?  Maar Hij ant-

woordde hem op geen enkel 

woord, zodat de stadhouder 

zich zeer verwonderde.  

Valse getuigen beschuldigden 

Jezus: 

David profeteerde hierover in 

Psalm 27:12 waar staat:   

Geef mij niet over aan de be-

geerte van mijn tegenstanders, 

want valse getuigen zijn tegen 

mij opgestaan. 

In Math. 26:59/60/staat hier-

over:  

De overpriesters en de oudsten 

en heel de Raad zochten een 

valse getuigenverklaring tegen 

Jezus, zodat zij Hem zouden 

kunnen doden, maar zij von-

den niets.  

En hoewel er veel valse getui-

gen gekomen waren, vonden 

zij niets. 

Jezus werd gegeseld  

en bespuwd: 

 

In Jesaja 50:6 staat hierover het 

volgende: 

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij 

slaan, Mijn wangen aan hen die 

Mij de baard uitplukken.  Mijn 

gezicht verberg Ik niet voor 

smaad en speeksel. 

De vervulling van deze woorden 

staan in Marcus 14:65   

Toen begonnen sommigen 

Hem te bespuwen en Zijn ge-

zicht te bedekken en Hem met 

vuisten te slaan en tegen Hem 

te zeggen: Profeteer!  En de 

dienaars gaven Hem slagen in 

het gezicht.  

Jezus werd om onze  

overtredingen doorboord:   

 

Jesaja profeteerde hierover in 

Jesaja 53:5 het volgende: 

Maar Hij is om onze overtredin-

gen verwond, om onze onge-

rechtigheden verbrijzeld. De 

straf die ons de vrede aan-

brengt, was op Hem, en door 

Zijn striemen is er voor ons ge-

nezing gekomen. 

Ook David profeteerde hierover 

in Psalm 22:17 waar staat: 

Want honden hebben mij om-

ringd, een horde kwaaddoeners 

heeft mij omgeven; zij hebben 

mijn handen en mijn voeten 

doorboord. 
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Kom af van het kruis en redt 

Uzelf: 

 

Deze woorden werden voorspeld 

door David in Psalm 22:6/8 

waar staat :  

Maar ik ben een worm en geen 

man, een smaad van mensen en 

veeracht door het volk.  

Allen die mij zien, bespotten mij; 

zij trekken de lippen op, zij 

schudden het hoofd en zeggen:  

Hij heeft zijn zaak aan de Heere 

toevertrouwd – laat Die hem be-

vrijden!  Laat Die hem redden, 

als Hij hem genegen is.  

In Math. 27:41/43 staat hierover 

geschreven: 

En evenzo spotten ook de 

overpriesters, samen met de 

schriftgeleerden en de oudsten 

en de Farizeeën, en zij zeiden: 

Anderen heeft Hij verlost, 

Zichzelf kan Hij niet verlos-

sen.  Als Hij de Koning van Is-

raël is, laat Hij nu van het 

kruis afkomen en wij zullen 

Hem geloven. 

Hij heeft op God vertrouwd, 

laat Die Hem nu verlossen als 

Hij Hem welgezind is, want 

Hij heeft gezegd: Ik ben Gods 

Zoon.  

Jezus werd gekruisigd tussen 

twee misdadigers.: 

 

Jesaja 53:12 schrijft hierover: 

Daarom zal Ik Hem veel toede-

len, en machtigen zal Hij verde-

len als buit, omdat Hij Zijn ziel 

heeft uitgestort in de dood, on-

der de overtreders is geteld, 

omdat Hij de zonden van velen 

gedragen heeft en voor de over-

treders gebeden heeft. 

In Math. 27:38 staat hierover 

vermeld:  

Toen werden met Hem twee 

misdadigers gekruisigd, één 

aan Zijn rechter-  en één aan 

Zijn linkerzijde. 

 

Aan het kruis gaven ze Jezus 

zure azijnwijn te drinken: 

David profeteerde hierover in 

Psalm 69:22 waar staat:  

Ja, zij heb ben mij gal als mijn 

voedsel gegeven, in mijn dorst 

hebben zij mij zure wijn laten 

drinken. 
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In Johannes 19:28/29 staat hier-

over:  

Hierna zei Jezus, omdat Hij 

wist dat nu alles volbracht 

was, opdat het Schriftwoord 

vervuld zou worden: Ik heb 

dorst!   

En er stond dan een kruik vol 

zure wijn en ze vulden een 

spons met zure wijn, staken 

die op een hysopstengel en 

brachten die aan Zijn mond. 

Toen Jezus dan de zure wijn 

genomen had, zei Hij: Het is 

volbracht!  En Hij boog het 

hoofd en gaf de geest.  

 

Jezus bad voor hen die Hem 

kruisigden  

 

Hierover staat in Jesaja 53:12 

Daarom zal Ik Hem veel toede-

len, en machtigen zal Hij verde-

len als buit, omdat Hij Zijn ziel 

heeft uitgestort in de dood, on-

der de overtreders is geteld, 

omdat Hij de zonden van velen 

gedragen heeft en voor de over-

treders gebeden heeft. 

In Lucas 23:34 staat hierover:  

En Jezus zei: Vader, vergeef 

het hun, want zij weten niet 

wat zij doen.  

De soldaten wierpen het lot 

over zijn kleding 

David profeteerde hierover in 

Psalm 22:19 waar staat:  

Zij verdelen mijn kleding onder 

elkaar, en werpen het lot om 

mijn gewaad. 

In Marcus 15:24 staat hierover 

vermeld:  

En toen zij Hem gekruisigd 

hadden, verdeelden zij Zijn 

kleren; door het lot te werpen 

bepaalden zij wat ieder ervan 

nemen zou.   

 

De benen van Jezus werden 

niet gebroken:  

 

In Psalm 34:21 profeteerde Da-

vid hierover: 

 

Hij bewaart al zijn beenderen, 

niet één daarvan wordt gebro-

ken. 

 

In Johannes 19:33 staat daar-

over:  
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Maar toen zij bij Jezus kwa-

men en zagen, dat Hij al ge-

storven was, braken zij Zijn 

benen niet. 

  

Jezus werd aan zijn zijde 

doorstoken: 

  

De profeet Zacharia (12:10) pro-

feteerde hierover:  

 

Zij zullen Mij aanschouwen, Die 

zij doorstoken hebben.  

 

Hierover staat in Johannes 19:34 

de vervulling:  

 

Maar één van de soldaten stak 

met een speer in Zijn zij en 

meteen kwam er bloed en wa-

ter uit. 

 

Jezus werd begraven in het 

graf van een rijk man: 

 

 Jesaja profeteerde hierover in 

Jes. 53:9   

 

Hij is bij de rijke in Zijn dood 

geweest, omdat Hij geen onrecht 

gedaan heeft en geen bedrog in 

Zijn mond geweest is.. 

 

In Math. 27:57/60 staat hierover: 

 

Toen het avond geworden 

was, kwam er een rijke man 

van Arimathea, van wie de 

naam Jozef was en die ook 

zelf een discipel van Jezus 

was.  

 

Die ging naar Pilatus en vroeg 

om het lichaam van Jezus. 

Toen gaf Pilatus bevel dat het 

lichaam aan hem gegeven zou 

worden.  

 

En Jozef nam het lichaam in 

ontvangst, wikkelde het in 

zuiver fijn linnen, en legde het 

in zijn nieuwe graf, dat hij in 

de rots uitgehakt had. 

 

Ook zijn opstanding uit de 

doden is voorspeld: 

  

Hierover staat in Psalm 16:10  

Want U zult mijn ziel in het graf 

niet verlaten, U laat niet toe dat 

Uw Heilige ontbinding ziet. 

In Lucas 24:36/39 staat over 

Zijn opstanding:  

En toen zij over deze dingen 

spraken, stond Jezus Zelf in 
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hun midden en zei tegen hen: 

Vrede zij u. 

En zij werden angstig en zeer 

bevreesd en dachten dat ze een 

geest zagen. 

En Hij zei tegen hen: Waarom 

bent u in verwarring en waar-

om komen zulke overwegin-

gen op in uw hart? 

Zie Mijn handen en Mijn voe-

ten, want Ik ben het Zelf. Raak 

Mij aan en zie, want een geest 

heeft geen vlees en beenderen, 

zoals u ziet dat Ik heb.  

 

Geprezen zij onze opgestane 

en levende Heere Jezus.   

De Bijbel bewijst Zichzelf ! 

 

 


