
Jezus in het oude testament

Jezus Het Woord

Genesis 15

1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, 
Abram,  Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.
2 Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de 
bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?
3 Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren 
is,  zal mijn erfgenaam zijn.
4 Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar 
iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.
5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. 
En Hij zei tegen hem:  Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

Merk op, het woord kwam tot hem in een visioen, en Toen leidde Hij hem naar buiten en zij...
Het gaat hier dus over een het zien van een persoon, en niet “alleen” over een gesproken tekst.

Johannes 1:1

1 In  het begin was het Woord en het Woord was  bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
…
14 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.
15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is 
vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.

Johannes 8:56

56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk  op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en 
heeft zich verblijd.
57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?
58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.
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