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“De doctrine van het oordeel” – Deel 7 

=>Eigenschappen, kenmerken en voorstellingen van/over Jezus Christus.  

Jezus wordt “de Zoon van David” genoemd!  

We hebben gezien, dat Jezus afstamt uit de geslachtslijn van Isaï.                     

(Matth.1:1-17;Luk.3:23-38) (Zie o.a. Matth.1:1;9:27;12:23;15:22;20:30-31 …)                                                     

Hoe gaat Jezus om met het feit, dat Hij wordt aangeroepen als “Zoon van 

David”?                                                                                                                 

Hoe gaan de schriftgeleerden en de overpriesters om met het feit, dat Jezus 

wordt aangeroepen als: “Zoon van David”? 

                                                                                                                    

Mattheüs 21:9=>”De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de 

Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, 

in de hoogste hemelen!”                                                                                                 

Mattheüs 21:15-16=>”Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen 

zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de 

Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U 

wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit 

de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand 

gebracht?                                                                                    

Jezus tikt de overpriesters en schriftgeleerden op hun vingers! Zij hadden 

moeten weten wat er in Psalm 8 geschreven staat en dat deze profetie in 

vervulling is gegaan in Jezus Christus! Hij wijst hen op de psalm, zonder dat 

Hij specifiek zegt waar de profetie opgetekend staat. Overpriesters en schrift-

geleerden horen (immers) op de hoogte te zijn van alles wat er opgetekend staat! 

Psalm 8:1-10=>”HEERE, onze HEERE, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 

U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine 

kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw 

tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden….” 

=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel? 

De overpriesters en schriftgeleerden bleven er echter alles aan doen om het volk 

te overtuigen om Jezus niet als “de Zoon van David” en als “de Christus” te 

erkennen!                                                                                                             

Jezus geeft het (echter) niet op!                                                                                               

Met talloze voorbeelden en pogingen, probeert Hij hen aan het denken te zetten. 

Hij wil dat zij hun eigen conclusies trekken op basis van: de profetieën.                     
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Op basis van wat zij van Hem zien: in tekenen en wonderen.                                         

Op basis van wat zij van Hem horen: parabels, gelijkenissen, toespraken. 

                                                                                                                                                                   

Mattheüs 22:41-46=>”Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat 

denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids 

Zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, Zijn Heere 

noemen, als Hij zegt: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw 

voeten? Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon 

zijn? En niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand 

Hem vanaf die dag meer iets te vragen.” 

=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel? 

Precies zoals Jezus, de duivel, en diens mond vol met verleidingen, 

misleidingen en leugens, dichtsnoerde. (Matth.4:1-11)                                              

(“Toen liet de duivel Hem gaan…”Matth.4:11)                                                                         

Zo spreekt Hij ook, de overpriesters en de schriftgeleerden aan.                                         

Bij elke confrontatie, uitdaging, minachting, ontkenning en verwerping, 

door de overpriesters en de schriftgeleerden, van het rechtmatige gezag van 

Jezus.                                                                                                                      

Bij elke ontkenning…. door de overpriesters en de schriftgeleerden, dat Jezus 

daadwerkelijk de Christus, de Messias is!                                                                           

De Messias, de Christus, waarop het Joodse volk aan het wachten was 

op basis van de profetieën!                                                                                                          

 Het wordt door Hem, aan hen verteld en aangereikt wanneer Jezus elke keer 

verwijst naar de uitleg van de profetieën in de schriften!                                                                                                                  

Wauw!!!                                                                                                            

Hebben zij, de overpriesters en de schriftgeleerden, de boodschap begrepen?           

Wat denk jij? Kijk terug naar de vraagstelling en hun reactie. (Matth.22:41-46) 

”En niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand 

Hem vanaf die dag meer iets te vragen.” (22:46) 

Uitgesproken! Schaakmat! Geen andere konklusie (meer) mogelijk!  

Jezus = “De Zoon van David”   Jezus = “De Christus”                                                                                                                                                                                                

Jezus = “De Messias”               Jezus = “Gods Zoon”                                                                                                                                                                                 

Jezus = “De Koning”                Jezus = “Gezaghebbend”                                                                                                                                                                             

Jezus = “De Heere”                  Jezus = “God”  

   

=>Kijk naar een paar van de reacties en bedenkingen van de Joodse leiders! :                                                                                 
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Waarom luisteren wij dan niet naar Hem?(Inderdaad! Goede vraag, mannen!)                        

Wij willen toch juist niet naar Hem luisteren, niet waar?                                                

Maar het volk hangt aan Zijn lippen! Hoe pakken wij het nou toch  aan?                           

Laten wij Hem niets meer vragen! Daar los je het probleem niet mee op hoor! 

Maar anders lijden wij gezichtsverlies! (Dat gaat ons toch niet gebeuren zeker?)                                                                            

Misschien verliezen wij dan wel ons gezag en onze macht!                                         

Wat zal de Romeinse overheid wel niet zeggen?                                                

Dan moeten wij Hem wel aanvaarden, als de Zoon van David, de Christus!                                                                                                                  

Wat gaan wij dan nu met Hem doen, mannen, broeders? (Wat een dilemma hé!)                                                                                     

Hoe kunnen wij het oplossen, mannen, broeders? (Zonder gezichtsverlies!)                                                        

Door Hem te doden misschien? (Is dat geen (goede) optie?) 

Mattheüs 19:47-48=>”En Hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel, en de over-

priesters en de Schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden Hem 

om te brengen. En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel 

het volk hing Hem aan terwijl het naar Hem luisterde.”                                            

Markus 11:17-18=>”En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet ge-

schreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle vol-

ken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftgeleerden en de 

overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om Hem om te bren-

gen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte versteld 

stond over Zijn onderricht.”                                                                                 

Johannes 12:18-19=>”Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij 

gehoord had dat Hij dat teken gedaan had. De Farizeeën dan zeiden tegen 

elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter 

Hem aan.”                                                                                                                    

Johannes 8:38=>”Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij 

te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt.” 

Mijn woord krijgt in u geen plaats, zegt Jezus!                                                             

Jezus slaat de spijker op zijn kop!                                                                              

Hij legt hen precies uit waar hun probleem zich situeert!                                                  

Hij reikt hen de oplossing aan!                                                                          

Luisteren ze naar Zijn advies?                                                                              

=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel?                    

=>”Wie is Deze toch”? 

Lukas 8:25=>”Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd 

en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook 

de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?”                                    

Johannes 20:28-29=>”En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en 

Mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u ge-

loofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” 
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=>Gelukkig waren er ook Farizeeërs, die af en toe opspraken tegen de leiders, 

tegen de Raad. Sommigen kwamen tot geloof, voordat Jezus gedood werd door 

de geestelijke en de politieke leiders en anderen kwamen tot geloof na de 

dood, de opstanding, de verschijningen, en de hemelvaart van Jezus.   

Gamaliël, de vroegere leermeester van de apostel Paulus, laat zien dat hij zijn 

verstand gebruikt en roept op tot voorzichtigheid. (Hand.22:3)                                                           

Hij waarschuwt om op te letten niet te strijden tegen God! Hij was een 

belangrijk persoon in het leven van Saulus, voordat die ontdekte dat hij als 

farizeeër, een valse leer aan het volgen was, terwijl hij er oprecht van overtuigd 

was, dat hij in opdracht van God, de christenen moest vervolgen, zelfs tot in het 

buitenland. (Hand.9:1-2;26:5-11;1 Kor.15:9)                                                                                                               

Pas toen Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus, ontdekte Saulus 

zijn dwaalleringen en onjuiste handelen richting de christenen.(Hand.9:3;22:1-21)  

Hand.5:34-35;38-42=>”Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van 

wie de naam Gamaliël was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij 

heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. 

En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u 

met deze mensen wilt gaan doen.vs38-“En nu zeg ik u: Houd u ver van deze men-

sen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen af-

komstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkom-

stig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt 

te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij 

zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden 

spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit 

de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, 

omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere 

dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te 

verkondigen.” 

Jozef van Arimathea, een discipel in het geheim en Nicodemus een Fari-

zeeër, een leider van de Joden. (Joh.3:1-21) 

Johannes 19:38-42=>En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel 

van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het 

lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en 

nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus 

toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, 

ongeveer honderd pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in 

linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het 

begraven. En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof 
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een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus 

vanwege de voorbereidingen van de Joden, omdat het graf dichtbij was.”  

Saulus, een Jood, een overtuigde Farizeeër, een kenner van de wet! 

Handelingen 9:3-6=>”En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij 

Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen 

hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, 

waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik 

ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te 

slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de 

Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u 

moet doen.”                                                                                                            

Handelingen 9:17-22=>”En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem 

de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij ge-

stuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen 

bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou 

worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddel-

lijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel 

genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in 

Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon 

van God is. En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit 

niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, uitroeide, en die 

daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar 

Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus 

woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.” 

Wauw! Wauw! Wauw!                                                                                              

Wat een getuigenis!                                                                                                   

Wat een omkeer!                                                                                                      

Wat een bekering!                                                                                                         

Wat een stevige bewijslast draagt Saulus, de voormalige wetgeleerde en 

Farizeeër aan!!!                                                                                                          

Wie hem hoorde en dan alsnog ontkende dat Jezus, de Christus was, die 

deed dit uit eigen bewuste keuze.                                                                                            

Want Saulus deed precies hetzelfde als Christus!                                                         

Hij bracht de Joden in verwarring door aan te tonen uit de schriften, dat Jezus 

de Christus is!                                                                                                       

=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel?    

=>Volgende week gaan we nog meer ontdekken over Jezus Christus. 

 


