
Boekbespreking 

Christus in profetie 
4 Voorafschaduwingen van Christus 
Dit boekje is het vierde deel in de serie “Christus in Profetie”. Dit deeltje 
handelt echter over een wat bijzondere vorm van profetie. Veel christenen 
weten niet goed wat ze aan moeten met het begrip ‘voorafschaduwing’. 
Het probleem met deze vorm van ‘profetie’ is dat je de overeenkomst tus-
sen een persoon in het Oude Testament en Jezus pas achteraf kunt zien. 
En profetie is voor de meeste mensen toch een vorm van toekomstvoor-
spelling. Dus is dit eigenlijk wel profetie? 

Profetie is echter niet alleen maar toekomstvoorspelling. Profetie is ‘alle 
woord dat uit de mond van de HERE uitgaat’. Toch blijft dan de vraag: wat 
leren we daar dan van? Het kan boeiend zijn allerlei overeenkomsten te 
zien tussen iemand uit het Oude Testament en Christus, maar wanneer je 
die pas achteraf kunt zien, wanneer je alles over Christus al weet, wat 
voegt dat dan nog toe aan ons begrip van Christus? In dit boekje willen we 
echter laten zien dat het inderdaad belangrijke elementen kan toevoegen 
aan dat begrip. 

Er zijn drie manieren waarop een voorafschaduwing van Christus voor ons 
van belang kan zijn. In de eerste plaats kan wat in het Oude Testament 
van iemand wordt verteld meer inzicht schenken in de menselijke gevoe-
lens die Jezus moet hebben gehad, maar waar we in het Nieuwe Testa-
ment niet over lezen. Dat vergroot dan ons besef van ‘de Mens’ Jezus. 
Omgekeerd kan de les echter juist liggen in het contrast dat we, ondanks 
alle overeenkomsten, zien tussen die voorafschaduwing en Jezus zelf. Dat 
vergroot dan ons begrip van Zijn unieke overwinning. En een enkele keer 
is de voorafschaduwing toch wel degelijk een ‘aankondiging vooraf’ van 
een aspect van Jezus’ messiasschap dat we tevoren niet zouden hebben 
verwacht, en dat zowel veel Joden als christenen niet hebben begrepen, of 
nog steeds niet begrijpen. Zoals, bijvoorbeeld, het feit dat Hij, als de 
‘Gezalfde’ (Hebreeuws: Messias, Grieks: Christus) zowel koning als hoge-
priester zou zijn, wat onder het Oude Verbond niet mogelijk was. 
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