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De Messias in Jeruzalem
Matteüs 21:1-5 De intocht in Jeruzalem
HSV
1 En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olij erg gekomen
waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen:
2 Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die
vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij.
3 En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft,
en hij zal ze meteen sturen.
4 Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de
profeet, toen hij zei:
5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en
gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende
ezelin is.
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De Messias in Jeruzalem
Matteüs 21:6-11 De intocht in Jeruzalem
HSV
6 En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had;
7 zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten
Hem daarop.
8 En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en
anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.
9 De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David!
Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Hosanna, in de hoogste hemelen!
10 Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en
men zei: Wie is Dat?
11 De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.
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De Messias in Jeruzalem
Lucas 19:41-44 De intocht in Jeruzalem (aanvulling)
HSV
41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.
42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw
vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.
43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u
zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw
zullen brengen.
44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren.
Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip
waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.
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De Messias in Jeruzalem
Mat. 21:12-17 De tempelreiniging
12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel
verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars
om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.
13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed
genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.
14 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.
15 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,
16 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?
17 En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte
daar.
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De Messias in Jeruzalem
Psalm 8:1-5
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw
majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 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.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon,
dat U naar hem omziet?
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De Messias in Jeruzalem
Psalm 8:6-10
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer
en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn
voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de
zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
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