
 

 

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 
 

1. Als vervulling van Gods beloften  

 

“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 

Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” (Gen. 3:15 )  

 

“De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. 

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” 

(Luk. 1:35). 

 

“In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in  Galilea, 

waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie 

de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.” (Luk. 

1:26,27). 

 

“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.” 

(Luk. 1:31). 

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met 

een man?” (Luk. 1:34). 

 

“In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in  Galilea, 

waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie 

de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.” (Luk. 

1:26,27). 

 

“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.” 

(Luk. 1:31). 

 

“Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met 

een man?” (Luk. 1:34). 

 

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” (Hebr. 4:15) 

 



 

 

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 

zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”  

(2 Cor. 5:21). 

 

“Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is” (1 Petr. 2:22). 

 

 

2. Om het volmaakte offer te kunnen brengen  

 

“Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom 

zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U 

hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.” (Hebr. 10:4, 5). 

 

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden 

dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.” (1 Pet. 2:24). 

 

 

3. Om Gods wil te volbrengen  

 

“U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; 

brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij 

geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik 

diep in Mijn binnenste”. (Ps. 40:7-9). 

 

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” (Ps. 

51:7). 

 

Jezus’ eerste woorden:  

“Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?” (Luk. 2:49). 

 

Jezus’ laatste woorden: 

“Het is volbracht.” (Joh. 19:30). 

 

Voorbeelden: 

“Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem  

Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Joh. 4:34 ). 

 



 

 

“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van 

Hem Die Mij gezonden heeft” (Joh. 6:38). 

 

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te 

doen.”  (Joh. 17:4). 

 

 

4. Om satan als machthebber over de dood te onttronen  

 

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om 

door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen” (Heb. 

2:14). 

 

 

5. Om de angst voor de dood weg te nemen  

 

“en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij 

onderworpen waren.” (Hebr. 2:15) 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus 

ziet, die vreest voor dood en helle niet (J.d.Heer 25) 

 

 

6. Om een getrouw Hogepriester te worden  

 

“Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham 

aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en 

een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk 

te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 

verzocht worden, te hulp komen.” (Hebr. 2:16-18). 

 

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan 

met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen 

en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Heb. 4:15-16). 

 

 

 

 



 

 

7. Om de macht van de zonde te verbreken  

 

“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade 

toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden 

is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 

wandelen.” (Rom. 6:1-4)  

  

 

8. Om de Vader te openbaren  

 

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.” 

(Joh. 1:14) 

 

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die 

heeft Hem ons verklaard” (Joh. 1:18)  

  

 

9. Om Zijn heerlijkheid te kunnen delen  

 

“Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is 

geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2 Kor. 8:9). 

 

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn 

heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging 

van de wereld.” (Joh. 17:24). 

  

 

10. Om de beloften aan Israël te vervullen  

 

“En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de 

waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen” (Rom. 15:8) 

 



 

 

“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij 

zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem 

de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 

eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.” (Luk. 1:31-33) 

  

Lofzang van Zacharias: 

“Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er 

verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in 

het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, 

die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding 

uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te 

denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om 

ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 

in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.”  

(Luk. 1:68-75) 

 

  

 


