
Les 37.

De twee komsten van Christus

Wanneer wij zorgvuldig de Oud-Testamentische profetieën bestuderen komen wij tot de
ontdekking dat de voorspellingen over de komst van de Messias in twee delen uiteen vallen.
Dit lijkt op het eerste gezicht een tegenstrijdigheid.

Eén deel van de profetieën spreekt over Christus als “komende in zwakheid en vernedering”,
een Man van smarten. Hij werd verzocht in ziekte en zwakheid, als een rijsje uit de dorre
aarde, zonder een geweldige gedaante en zonder heerlijkheid, zonder “gestalte in  de ogen
van mensen” zodat een ieder Hem zou begeren. Zijn handen en voeten zouden worden
doorboord. Hij zou van God en mensen verlaten worden en Zijn graf vinden bij de
goddelozen.

Zie:
Jesaja 53 (Gehele hoofdstuk); Psalm 22:1-18; Zacharia 13: 6-7; Jesaja 7:14; Daniël 9:26
Markus 11:27.

Het andere deel van de profetieën voorspelt Zijn komst als de Grote Koning. Deze Koning zal
de aarde reinigen door vreselijke gerichten, Hij zal het verstrooide Israël bijeen brengen en de
troon van David opnieuw oprichten.

Zie:
Jesaja 11:1-2; Jesaja 40: 9-10; Deuteronomium 30:1-7; Daniël 7:13-14
Jesaja 9: 6-7; Micha 5:2; Jeremia 23:5-8 

En verder:
Mattheus 2:2; Mattheus 1:1; Lukas 1: 31-33

De vervulling va de Messiaanse profetieën begon in “de volheid des tijds” met de komst van
de Zoon, geboren uit een maagd (volgens Jesaja) en te Bethlehem geboren volgens Micha.
Ook werden in Hem alle profetieën van de voorspelde vernederingen van de Messias letterlijk
vervuld maar de Joden wilden hun Koning “rijdende op een ezel” niet aannemen en kruisigde
Hem.

Profetie: Zacharia 9:9 – Zie vervulling: Mattheus 21:5 en Johannes 19:15-6.

Dit wil niet zeggen dat door de verwerping van de Messias door Israël het voorgenomen plan
van God wordt verijdeld. Naar Zijn eeuwig raadsbesluit zal Hij Zijn Zoon voor een tweede
keer naar de aarde zenden. Dan zullen de profetieën betreffende Zijn aardse heerlijkheid en
koningschap precies zo letterlijk vervuld worden als dit ook in Zijn aardse lijden en sterven
vervuld zijn.

Hosea 3:4 “Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en
zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of
terafim”.



Lukas 1:31-33 “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de
naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader
David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen
tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
Vers 31 is vervuld in Christus Jezus.

Hand. 1:6-7 “Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden:
Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide
tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten,
waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft”

Hand. 15:14-17 “ Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht
geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En
hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven
staat: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder
opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik
zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here
zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt
de Here, die deze dingen doet.”

Verder: Mattheus 24:27-30


