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“Er staat geschreven” 
Of hoe de Heer Jezus telkens weer verwees naar de Schriften 

om Zijn woorden te bekrachtigen en te staven 

In de vier Evangeliën van de Statenvertaling 1977 

Met in rode kleur de verwijsteksten uit de Statenvertaling 
 

Paulus schreef aan Timotheüs:  
“Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van 
wie gij het geleerd hebt; 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs 
kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is 
van God ingegeven [Gr. theopneustos], en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, 
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle 
goed werk volmaakt toegerust” (2 Timotheüs 3:14-16 - Statenvertaling 1977). 

Hierin gaf de Heer Jezus het goede voorbeeld. Telkens weer verwees Hij naar de Schrift om Zijn 
woorden te bekrachtigen, te staven en om de mensen te leren op de weg van de Waarheid. Het is 
verbazingwekkend hoevele malen Hij dat in de Evangeliën gedaan heeft. Hierna een verslag hier-
van, dat niet eens compleet is. 
De toenmalige heilige Geschriften komen overeen met ons Oude Testament. Die werden toen in 
drie groepen ondergebracht: de Wet, de Profeten en de Geschriften (dat laatste ook Psalmen ge-
noemd, omdat dit het grootste boek ervan is). Ook zij bezaten niet meer de originele handschriften, 
maar de Boeken werden voortdurend overgeschreven om ze te kunnen bewaren, door de eeuwen 
heen. Ondanks de vele overschrijvingen sprak Jezus van “de Schriften” en verleende Hij daar alle 
gezag aan! Zo ook Paulus, zoals u hierboven ziet in zijn brief aan Timotheüs. 
In onze dagen wordt veel kritiek op de Bijbel gespuid. Die zou allerlei fouten bevatten. Maar Jesaja 
heeft het reeds lang geleden verwoord: “Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van 
onze God bestaat in eeuwigheid” (Jesaja 40:8). Dat was ook zo in Jezus’ tijd, en eveneens zo in de 
tijd van de Reformatie toen de Bijbel ons door God werd ‘teruggegeven’. In onze tijd mogen wij 
erop vertrouwen dat wij nog steeds Gods Woord bezitten en dat wij ernaar kunnen verwijzen, net 
zoals Jezus deed, om onze woorden kracht bij te zetten en om te leren en te weerleggen. Zie hier-
over verder in “Al de Schrift is van God ingegeven en waar”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Door-God-ingegeven.pdf. 

 
Mattheüs 
Mt 4:4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, 
dat door de mond Gods uitgaat. Dt 8:3 

Mt 4:7 Jezus zeide tot hem: Er is ook geschreven: Gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Dt 6:16 

Mt 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult gij aanbidden, en 
Hem alleen dienen. Dt 6:13; 10:20 

Mt 5:17-18 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te 
ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota 
noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.  

Mt 5:21 Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn 
door het gericht. Ex 20:13; Dt 5:17 

Mt 5:27 Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Ex 20:14; Dt 5:18 

Mt 5:31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Dt 24:1 

Mt 5:33 Wederom hebt gij gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw 
eden houden. Ex 20:7; Lv 19:12; Dt 5:11 
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Mt 5:38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Ex 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21 

Mt 5:43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Lv 19:18 

Mt 8:4 En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij [dit] niemand zegt; maar ga heen, toon uzelf de priester, en offer de gave, die 
Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Lev 13:2; 14:2 

Mt 11:13-14 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 14 En zo gij het wilt aannemen, hij is 
Elía, die komen zou. Ml 4:5 

Mt 12:3-7 Maar Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, wat David gedaan heeft, toen hem hongerde, en hun, die met 
hem [waren]? 4 Hoe hij gegaan is in het huis Gods, en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te 
eten, noch ook hun, die met hem [waren], maar de priesters alleen. 1Sm 21:6; Ex 29:33; Lv 24:9 5 Of hebt gij niet gele-
zen in de wet, dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel, op de sabbatdagen, en [nochtans] onschuldig zijn? Nm 
28:9 6 En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is. 7 Doch zo gij geweten hadt, wat het is: Ik wil barmhartig-
heid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. 2Kr 6:18 

Mt 12:39-40 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal 
geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet. 40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in 
de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 

Mt 13:14-15 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins ver-
staan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 15 Want het hart van dit volk is dik geworden, en zij hebben met 
de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. Js 6:9 

Mt 15:7-9 Gij geveinsden! Terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond, 
en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] 
geboden van mensen [zijn]. Js 29:13; Ez 33:31 

Mt 16:4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van 
Jona, de profeet. Jn 1:17 

Mt 19:4-5 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van de beginne [de mens] gemaakt heeft, 
dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn 
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn Gn 1:27; 2:24 

Mt 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar 
van de beginne is het alzo niet geweest. Dt 24:1; Jr 3:1 

Mt 21:13 En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat 
tot een moordenaarskuil gemaakt. 1Kn 8:29; Js 56:7; Jr 7:11 

Mt 21:16 En zeiden tot Hem: Hoort Gij [wel], wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit 
de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij [U] lof toebereid? Ps 8:3 

Mt 21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, 
deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Ps 118:22; Js 
8:14; 28:16 

Mt 22:29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.  

Mt 22:31-32 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, Die daar 
zegt: 32 Ik ben de God van Abraham, en de God van Izak, en de God van Jakob! God is niet een God der doden, maar 
der levenden. Ex 3:6 

Mt 22:36-40 Meester! welk is het grote gebod in de wet? 37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw 
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dt 6:5; 10:12; 30:6 38 Dit is het eerste en 
het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, [is:] Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Lv 19:18 40 Aan deze 
twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.  

Mt 22:41-45 Toen nu de Farizeeën samenvergaderd waren, vroeg hun Jezus, 42 En zeide: Wat dunkt u van de Christus? 
Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids [Zoon]. 43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt David Hem dan, in de Geest, 
[zijn] Heere? zeggende: 44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand], totdat Ik Uw vijanden 
zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. 45 Indien David Hem dan [zijn] Heere noemt, hoe is Hij zijn Zoon? 
Ps 110:1 

Mt 23:23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij vertient de munt, en de dille, en de komijn, 
en gij laat na het zwaarste der wet, [namelijk] het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men 
doen, en de andere niet nalaten. 1Sm 15:22; Hs 6:6; Mi 6:8 

Mt 23:35 Opdat op u komt al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed van de rechtvaardige 
Abel af, tot op het bloed van Zacharía, de zoon van Barachía, die gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Gn 4:8; 
2Kr 24:21 
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Mt 23:37-38 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik 
uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugels; en gij hebt niet 
gewild. Ps 17:8; 91:4 38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Ps 69:26; Js 1:7; Jr 7:34; Mi 3:12 

Mt 24:15 Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande 
in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!) Dn 9:27 

Mt 24:54-56 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, [die zeggen], dat het alzo geschieden moet? 55 Ter zelfder 
ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te van-
gen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen; 56 Doch dit alles is geschied, opdat de 
Schriften der profeten zouden vervuld worden.  

Mt 26:24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee die mens, door wie de Zoon des 
mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest.  

Mt 26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in deze nacht; want er is geschreven: Ik zal 
de Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Zc 13:7 

Mt 26:54-56 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, [die zeggen], dat het alzo geschieden moet? Ps 22:7; 68:2,10 
55 Ter zelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om 
Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen; 56 Doch dit alles is geschied, 
opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende. Jb 19:13; Ps 
88:9 

 

Markus 

Mk 1:44 En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelf de priester, en offer voor uw 
reiniging, wat Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Lv 13:2; 14:1 

Mk 2:25-26 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, toen hij nood had, en hem hongerde, 
en hun, die met hem [waren]? 1Sm 21:6 26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, de hogepriester, 
en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan de priesters, en ook gegeven heeft hen, die 
met hem waren? Lv 24:9 

Mk 7:6-7 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschre-
ven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. 7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 
leringen, [die] geboden [zijn] der mensen. Js 29:13; Zz 33:31 

Mk 7:10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: wie vader of moeder vloekt, die zal de dood ster-
ven. Ex 20:12; 21:17; Lv 20:9; Dt 5:16; 27:16; Sp 20:20 

Mk 9:12 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elía zal wel eerst komen, en alles weer oprichten; en [het zal geschieden], 
gelijk geschreven is van de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden. Ps 22:1-22; Js 53:3-4; Dn 9:26 

Mk 9:13 Maar Ik zeg u, dat ook Elía gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem 
geschreven is. Ml 4:5-6 

Mk 10:4-7 En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en [haar] te verlaten. Dt 24:1; Jr 3:1 5 En 
Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardheid van uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. 6 Maar van 
het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Gn 1:27; 5:2 7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn 
moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen. Gn 2:24 

Mk 11:17 En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden 
voor alle volken? Maar gij hebt dat [tot] een kuil der moordenaars gemaakt. 1Kn 8:29; Js 56:7; Jr 7:1 

Mk 12:10-11 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden 
tot een hoofd des hoeks; 11 Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Ps 118:22; Js 28:16 

Mk 12:26 Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe 
God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God van Abraham, en de God van Izak, en de God 
van Jakob? Ex 3:6 

Mk 12:35-37 En Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel: Hoe zeggen de Schriftgeleerden, dat de Christus een 
Zoon van David is? 36 Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit 
aan Mijn rechter [hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van Uw voeten. 37 David dan zelf 
noemt Hem [zijn] Heere, en hoe is Hij zijn Zoon? Ps 110:1 

Mk 13:14 Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, staande 
waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judéa zijn, dat zij vluchten op de bergen. Dn 9:27 

Mk 14:21 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee die mens, door wie de Zoon des 
mensen verraden wordt! Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. 
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Mk 14:27 En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan Mij geërgerd worden; want er is geschreven: Ik zal de 
Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Zc 13:7 

 

Lukas 

Lk 4:4-12 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij 
alle woord Gods. Dt 8:3 5 En toen de duivel Hem geleid had op een hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der 
wereld, in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid van deze [konink-
rijken] geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wie ik ook wil; 7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het 
alles het Uwe zijn. 8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult de 
Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. Dt 6:13; 10:20; 1Sm 7:3 9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en 
stelde Hem op de tinne van de tempel, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelf van hier neder-
waarts; 10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; 11 En dat zij U op 
de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. Ps 91:11-13 12 En Jezus, antwoor-
dende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Dt 6:16 

Lk 4:17-21 En Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de 
plaats, waar geschreven was; 18 De Geest des Heeren [is] op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezon-
den, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 19 Om de gevangenen te 
prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aange-
name jaar des Heeren. 20 En toen Hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat Hij neer; en de ogen van 
allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren 
vervuld. Js 42:7; 61:1-2 

Lk 4:25-27 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elía, toen de hemel drie 
jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. 1Kn 17:7 26 En tot geen van 
hen werd Elía gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, [die] weduwe [was]. 27 En er waren vele melaatsen 
in Israël, ten tijde van de profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naäman, de Syriër. 2Kn 5:14 

Lk 6:3-4 En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem honger-
de, en hen, die met hem waren? 1Sm 21:6 4 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de toonbroden genomen en gege-
ten heeft, en ook gegeven aan hen, die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten, dan alleen de priesters. Lv 
24:9 

Lk 7:24-27 Toen nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tot de scharen van Johannes te zeggen: …  27 
Deze is het, van wie geschreven is: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. 
Ex 23:20; Ml 3:1 

Lk 10:26-27 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult 
de Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw ver-
stand; en uw naaste als uzelf. Dt 6:5; 10:12; 30:6; Lv 19:18; Jz 22:5 

Lk 11:29-30 En toen de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt 
een teken, en het zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet. Jn 1:17; 2:10 30 Want gelijk Jona 
de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn voor dit geslacht.  

Lk 11:51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharía, die gedood is tussen het altaar en het huis [Gods]; ja, zeg 
Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht! Gn 4:8; 2Kr 24:21 

Lk 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw 
kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder de vleugels [vergadert]; en gij hebt niet gewild? Ps 
17:8; 91:4 35 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat [de tijd] zal 
gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die komt in de Naam des Heeren! Ps 69:26; Js 1:7; Jr 7:34; Mi 
3:12; Ps 118:26 

Lk 16:17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valt. Ps 102:27; Js 40:8; 51:6 

Lk 16:29-31 Parabel, uitgesproken door Jezus: Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die 
horen. 30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. 
31 Doch [Abraham] zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er 
iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Js 8:20; 34:16 

Lk 18:31-33 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles vol-
bracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten. Ps 22:7; Js 53:7 32 Want Hij zal de heide-
nen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespuwd worden. 33 En [Hem] 
gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij weer opstaan. 

Lk 19:45-46 En gegaan zijnde in de tempel, begon Hij uit te drijven hen, die daarin verkochten en kochten, 46 Zeggen-
de tot hen: Er is geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. 
1Kn 8:29; Js 56:7; Jr 7:11 
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Lk 20:17 Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, die de bouwlieden ver-
worpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden? Ps 118:22; Js 8:14; 28:16 

Lk 20:37-38 En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos, als hij de 
Heere noemt de God van Abraham, en de God van Izak, en de God van Jakob. 38 [God] nu is niet een God der doden, 
maar der levenden; want zij leven Hem allen. Ex 3:6 

Lk 20:41-44 En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is? 42 En David zelf zegt in het boek 
der psalmen: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand], 43 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet 
hebben tot een voetbank Uwer voeten. 44 David dan noemt Hem [zijn] Heere; en hoe is Hij zijn Zoon? Ps 110:1 

Lk 21:22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Dt 32:35; Jr 46:10; Hs 9:7; Dn 
9:26 

Lk 22:37 Want Ik zeg u, dat nog dit, wat geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de mis-
dadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij [geschreven zijn], hebben een einde. Js 53:12 

Lk 24:25-27 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken 
hebben! 26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en [alzo] in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En begonnen hebbende 
van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was. Gn 3:15; 
22:18; 26:4; 49:10; Dt 18:15; Ps 132:11; Js 7:14; 9:5; 40:10; Jr 23:5; 33:14; Ez 34:23; 37:15; Dn 9:24; Mi 7:20 

Lk 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles 
moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende 
Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Chris-
tus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. Ps 22:7; Hs 6:2 

 

Johannes 

Jh 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15 
Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Nm 21:9; 2Kn 18:4 

Jh 5:45-47 Meent niet, dat Ik u aanklagen zal bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie gij gehoopt hebt. 46 Want 
indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. Gn 3:15; 22:18; 26:4; 28:14; 
Dt 18:15-18 47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?  

Jh 6:32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel; maar 
Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit de hemel. Js 55:1 

Jh 6:44-45 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem op-
wekken ten uitersten dage. 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een ieder dan, 
die [het] van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Js 54:13; Jr 31:33; Hl 1:4 

Jh 7:19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Ex 20:1; 24:3 

Jh 7:22-23 Daarom heeft Mozes u de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt 
een mens op de sabbat. 23 Indien een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken 
worde; zijt gij toornig op Mij, dat Ik een gehele mens gezond gemaakt heb op de sabbat? Lv 12:3; Gn 17:10 

Jh 7:38 Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Js 12:3 

Jh 8:17 En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is.  Nm 35:30; Dt 17:6; 19:15 

Jh 10:34-36 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden? Ps 82:6 Indien [de 
wet] die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden; 36 Zegt 
gij [tot Mij], Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert [God]; omdat Ik gezegd heb: Ik ben 
Gods Zoon? 

Jh 13:18 Ik zeg niet van u allen: Ik weet, wie Ik uitverkoren heb; maar [dit geschiedt], opdat de Schrift vervuld worde: 
Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven. Ps 41:10 

Jh 15:25 Maar [dit geschiedt], opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder 
oorzaak gehaat. Ps 35:19; 69:5 

Jh 17:12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en 
niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Js 8:18; Ps 109:8 

(Gebruikte zoekwoorden: “geschreven”, “gelezen”, “gezegd”, “gehoord”, “profe”, “wet”, “Schrift”, “Mozes”, “David”) 
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