
Boekbespreking 

Christus in profetie 
5 Vervulling van profetie 
Toen de Messias op het toneel verscheen, kwam Hij voor de Joodse we-
reld niet echt onverwacht. Maar het was de Joden veel minder duidelijk 
wat precies zijn taak zou zijn. Toch was die Jezus zelf volledig duidelijk. 
En er was maar één bron voor zijn kennis: de Schriften, ons Oude Testa-
ment. Ook voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën aangaan-
de Jezus goed te begrijpen. Want ze leiden tot een dieper inzicht in de 
aard van zijn werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is geba-
seerd op een zorgvuldige studie kan ons een voldoende uitgebalan-
ceerd beeld geven. In de serie boekjes Christus in Profetie, willen wij 
daar een aanzet toe geven. 

Nu komen de evangelisten de minder ervaren Bijbellezer soms wat te-
gemoet, door te wijzen op profetieën die op een bepaald moment in het 
leven van Jezus van toepassing zijn. In het Matteüs evangelie staan tien 
aanhalingen uit het OT, gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis in het 
leven van Jezus, of iets dat Hij zei. Hij begint die met een (Griekse) uit-
drukking, in de NBV weergegeven als: “zo ging in vervulling wat gezegd 
is door …”. Wie alleen dat hoofdstuk leest, zal inzien dat wat geciteerd 
wordt inderdaad een bevestiging lijkt van wat er gebeurde. Maar wie 
vervolgens op zoek gaat naar het geciteerde Schriftgedeelte, bemerkt 
dat het niet meer zo vanzelfsprekend is als eerst misschien aangeno-
men. De citaten lijken eerder problemen te veroorzaken dan een duide-
lijke vervulling van profetie te geven. Soms lijken ze niet echt van toe-
passing, soms lijken ze zelfs het tegendeel te bewijzen en soms worden 
bewust ‘fouten’ gemaakt met het citeren. 

In dit boekje nemen we per hoofdstuk een citaat onder te loep, om te 
laten zien dat dit wel degelijk past in die situatie. In hoofdstuk elf probe-
ren we een antwoord te vinden op de vraag waarom deze reeks zo werd 
opgenomen. Als Matteüs dit bewust heeft gedaan, moet er ook een uit-
leg mogelijk zijn wat hij er mee wilde bereiken. 
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