
ZACHOR: GEDENK
Psalm 77: 12-13

Ik zal de daden van de HEER gedenken, ja, ik zal denken 
aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken 

overdenken en over uw daden spreken.



GEN. 1:1 ‘IN HET BEGIN SCHIEP GOD DE 
HEMEL EN DE AARDE’

• ם את השמים ואת הארץ'ברא אלהבראשית 



JEZUS DE EERSTELING IN HET OT-NT

• Gen. 1:1 Bereshiet bara Elohim et 
hashamaiem we’et ha’arets.

• Be: in, met

• Reshiet: beginsel, eersteling, 
begin

• Met de eersteling schiep God de 
hemel en de aarde

I Cor. 15:20 Maar nu, Christus is 
opgewekt uit de doden en is de 
Eersteling geworden van hen die 
ontslapen zijn.



JESAJA 9:5
WONDERBARE RAADSMAN – EEUWIGE VADER -

VREDEVORST

• Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven en de 
heerschappij rust op Zijn 
schouder. En men noemt zijn 
naam, Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst.

•  :פלא
bewonderenswaardig/verheven

• ועצ' : raadsman, vastbesloten

• sterk, machtig, kampioen :גבור

• eeuwig, voor altijd :עד

• prins, leider, regeerder :שר

•  ,vrede, heelheid :שלום
verbondsrelatie met God



DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON IN WIE IK 
MIJN WELBEHAGEN HEB (MAT.3:17)



OPENBARINGEN 1:13-18

• En te midden van zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des 
Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst 
omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit als 
witte wol, als sneeuw en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn 
voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn 
stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in 
Zijn rechterhand, en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard, en 
Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 

• En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn 
rechterhand op mij en zei: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de 
Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend 
tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de 
dood en van de dood zelf



HINENI: HIER BEN IK

Jezus 

Haak (vav)

Jij/wij 

Haak (vav)

Wereld



HINENI: HIER BEN IK


