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Er is hoop
Jezus wordt geboren

***
Er is hoop Jezus komt terug



Kon men weten 
dat de Messias (Jezus) zou 

komen



Jesaja 7 : 14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: 
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 
zoon baren en hem Immanuel noemen.



Jesaja 9 : 5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.



Jesaja 50 : 6

Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.



Jesaja 53 : 3 – 7                                                                             1-2

Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.



Jesaja 53 : 3 – 7                                                                             2-2

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden 
gebroken.  De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,  ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.



Micha 5 : 1

Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.



Zacharia 9 : 9 - 10

Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de oorlogsboog wordt gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot aan de einden der aarde.



Zacharia 12 : 10

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik 
vervullen met een geest van mededogen en inkeer. 
Ze zullen zich weer naar Mij wenden, en over degene die ze 
hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een 
enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een 
eerstgeborene.



Psalm 22 : 16 - 18

Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
U legt mij neer in het stof van de dood.
Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten gebonden.
Ik kan mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar,
werpen het lot om mijn gewaad.



Kon men weten 
dat de Messias (Jezus) zou 

komen



Ja ze konden het weten 
dat de Messias (Jezus) 

zou komen



Mattheus 2 : 1 - 2                                   de magiërs uit het Oosten

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering 
van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in 
Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die 
onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’



Mattheus 2 : 4 - 6                       hogepriesters en schriftgeleerden

Hij (Herodes) riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren 
zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 
‘want zo staat het geschreven bij de profeet:

“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 
minste onder de leiders van Juda, want uit 
jou komt een leider voort die mijn volk Israël 
zal hoeden.   

Micha 5:1



Verschillende groeperingen in de tijd van Jezus

- Samaritanen

- Farizeeën                    

- Sadduceeën,

- Schriftgeleerden

- Zeloten                      
- Herodianen

- Essenen



U is heden
de Heiland geboren,

namelijk Christus, de Here, 



Mensen die Jezus uit koos

- Visseres laag opgeleiden

- Farizeeën Hoger opgeleiden (Paulus  Handelingen 23)

- Zeloten  Revolutionair (Simon  Lukas  )

- Tollenaar Belasting inner ( Levi    Lukas ) 



Hemelvaart Lucas 24  

Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie 
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de 
Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest 
gaan.’ 45 Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het 
begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op 
de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam 
alle volken opgeroepen zullen worden 
om tot inkeer te komen, 
opdat hun zonden worden vergeven. 



Hemelvaart Handelingen 1 : 9      

9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet 
meer zagen. 10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds 
naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in 
witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie 
naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie 
Hem naar de hemel hebben zien gaan.’



Er is hoop
Jezus is geboren

***
Er is hoop Jezus komt terug



Amos 3 : 7                    

Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan 
heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.



Daniel 12 : 4                                                       verzegel het boek 

Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het 
boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis 
zal toenemen.’



Daniel 12 : 4                                                       verzegel het boek 

Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het 
boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis 
zal toenemen.’

Openbaring       apocalyps onthullen



Openbaring 1 : 3                                                                

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan 
de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren 
moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan 
zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God 
gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit 
heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en 
gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat 
erin geschreven staat. Want de tijd is nabij.



Prediker 1 : 9                                           niets nieuws onder de zon  

Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.
10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.



- Preteristen

- Historisch

- Idealisten

- Futurisme



Christelijke politiek en Christelijke omroepen

- ChristenUnie
- SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
- CDA   Christen Democratisch Appel

- Evangelische omroep
- KRO
- RKK
- NCRV
- Family 7
- Hour of Power



Kerken Spijkenisse

- Chritelijk Gereformeerde Kerk   De Ark
- Gereformeerde Gemeente
- Protestante Gemeente   De Verbinding
- Levende Steen Ministries
- Rooms-Katholieke Kerk  Felicitas
- Baptistengemeente
- Kerk van de Nazarener
- Leger des Heils
- Zevendedagsadventisten
- New Life
- Gods ID  (Zuidland) 
- Pinkstergemeente De Schuilplaats



Mattheus 16 : 2 - 3                                          tekenen van de tijd

Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt 
u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” 3 En ’s 
ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” 
De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen 
van de tijd niet?



Efeziërs 3 : 18                             

Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en 
sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw 
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult 
u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, 
de hoogte en de diepte te begrijpen, 19 ja de liefde van 
Christus te kennen die alle kennis te 
boven gaat, opdat u geheel vervuld 
zult raken van de volheid van God.



Fijne Kerstdagen 

Gezegende  wederkomst

Anton en Ria
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