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Seminar 4 – Jesus Kristus og Profetiernes Opfyldelse. 
 
Bibelskoleseminar onsdag den 29. marts kl.19.30 i Skovlunde Frikirke. 
 

Profetiernes opfyldelse i Jesus Kristus – Bibelens guddommelige 
forudsigelse, myndighed og kald.  

Indledning: 
 
Bibelen er unik, der findes ingen anden litteratur i verdenshistorien som bygger sin trovær-
dighed på klare, præcise og nøjagtige forudsigelser om fremtiden. Dette er samtidig et af de 
klareste tegn på, at bibelens skrifter er guddommeligt inspireret, for det kræver ikke bare  
en viden om fremtiden, men også magt til at styre verdenshistorien, for at få profetierne op-
fyldt nøjagtigt.  
 
Foruden at understrege Bibelens helt unikke guddommelige egenskab, understreger profeti-
erne også dets budskabs alvor. Hvis profetierne i fortiden blev opfyldt nøjagtigt, sandsynlig-
gøre det også, at de profetier, der endnu venter på opfyldelse, også vil blive opfyldt nøjagtigt. 
Jesus var utvetydig: Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal 
tro, at jeg er den jeg er.1 Hele Bibelens og Jesu troværdighed og guddommelige egenskab byg-
ger på dette underfulde fænomen at kunne forudsige fremtiden.  
 
Selvom de bibelske profeter fortrinsvis talte til deres samtid, ved at kalde Israel tilbage til 
Gud, så byggede deres budskab også på et klart fremtidsperspektiv, om at Gud ville gribe ind i 
verdenshistorien med sin endelige dom og frelse. Disse fremtidsperspektiver fokuserede på 
en guddommelig Messias figur.  
 
Hans person og frelses gerning forudsiges af hundredvis af specifikke profetier samt et utal af 
symbolske beskrivelser. Disse mange og deltaljerede beskrivelser skaber to klare kendsger-
ninger. De begrænser mulighederne for hvem, der kan udfylde rollen som Messias, fordi ved-
kommende skal opfylde alle beskrivelserne fuldstændigt. Dernæst bekræfter de også, at den 
person der vitterlig opfylder dem alle, må være Guds Messias.  
 
Jesus udtrykte det på denne måde: Dette er hvad jeg sagde til jer, medens jeg stadig var hos jer, 
alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne 2. 
 

1 Joh 13:19.   2 Lk 24:44. 

Den unikke Gud og hans unikke bog:  
 
I Esajas bog understreger Gud sin overnaturlige væsen ved både at forudsige fremtiden og 
ved at føre den til opfyldelse: Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der 
ikke var sket. Nu siger jeg min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg3. Bibelens Gud adskil-
ler sig derved fra alle andre såkaldte guder: (Guds udfordring til afguderne) ”Fortæl os hvad 
der vil ske i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage 
mål af hinanden. Men nej, I er intet værd og jeres gerninger ingenting, det er afskyeligt at vælge 
jer”.4 
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Bibelen er hel unik i verdenslitteraturen, fordi der er ikke noget andet litteratur, der tør byg-
ge sin autoritet på forudsigelser. Alle ved, at det er menneskeligt umuligt at ramme rigtigt, 
når det gælder fremtiden.  
 
De, der forsøger, ender enten som fiaskoer eller er nød til at formulere sig så gådefuldt og 
flertydigt, at deres forudsigelser kan inddækkes af alle mulige typer hændelser. I modsætning 
er Bibelens forudsigelser både så mange, at det er matematisk meningsløst at bortforklare 
dem ved held og så komplicerede, at de ikke alle kunne opfyldes ved egne evner, og samtidigt 
er de meget specifikke, så man kan nøjagtigt se om de er blevet opfyldt. De, der ikke tror på at 
Bibelen egentlig forudsiger fremtidige begivenheder, påstår at de profetiske udsagn har væ-
ret manipuleret enten af de bibelske forfattere selv eller af senere redaktører.  
 
Denne antagelse kan dog ikke bevises ved henvisning til eksempler på manipulation i hånd-
skrifternes tekster. Den kan heller ikke forklarer hvordan de profetiske bøger indeholder 
arkæologiske korrekte historiske henvisninger fra en tid langt forud for den tid da de profeti-
ske opfyldelser skete. Det sidste taler derfor for, at profetierne var skrevet af øjenvidner fra 
en tidligere periode. Derudover kræver Bibelen at ægte profetier skal være 100% korrekte og 
den giver meget strenge advarsler imod egenhændigt at tale og ikke mindst forudsige på 
Guds vegne.5 
 

3 Es 46:9f. 4 41:22-24. 5 5 Mos 18:22; Jer 28:15-17.  

 
 

Profetier om Jesus Kristus der gives i specifikke udsagn: 
 
Det gamle testamente er gennemvævet af beskrivelser om den kommende Messias og det nye 
testamente understreger at de fandt deres opfyldelse i Jesus fra Nazaret: Ham, som Moses har 
skrevet om i Loven, og ligeså profeterne, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.6 
 
Profetierne beskriver Messias person og hvordan han vil virke. Dette er med til at understre-
ge, at Jesus ikke var en tilfældig jødisk Rabbi, der virkede i det første århundrede og derefter 
døde en tragisk død, men at han er den, som Gud før universets begyndelse nøje havde plan-
lagt skulle opfylde sin unikke frelses mission, der skulle føre mennesker tilbage til Gud.7 

  
6 Joh 1:45.   7 Apg 2:22-24; 3:18. 
 
 

Her er et udpluk af profetier, som den kommende Messias skulle opfylde: 
 

Hans fødsel:  
 

1. Han skulle fødes ind i en nøje udvalgt stamtavle 8 – han skulle være et drenge barn, fra 
den semitiske folkegruppe og en efterkommer af Abraham, Isak, Jakob, Judah, Isaj og Da-
vid. Derved fokuseres opmærksomheden på en meget begrænset gruppe. 

2. Hans fødetidspunkt skulle varsles af en stjerne, i tidsperioden der lå ca. 500 år efter præ-
sten Ezras tid og mens Templet i Jerusalem stadig bestod.9  

3.     Hans fødested skulle være i byen Betlehem, i Judas stammeområde.10 

4.    Han skulle have en usædvanlig undfangelse – han skulle undfanges af en jomfru.11 

       Han skulle have en ydmyg, gudhengiven og kærlig personlighed.12 
5.    Han skulle bo i Nazaret.13 

 
8 1 Mos 3:15; 9:26, 10:21; 12:1-3; 21:12; 28:13; 49:8-10; 2 Sam 7:12. Lk 1:32f; Joh 7: . 9 4 Mos 27:17; Mt 2:1f; Sl 118:26; Dn 9:24; Mal. 3:1; Mt.21:12-15. 10 Mik.5:1; Mt 2:1; Lk 
2:1-7. 11 Es 7:14.  Lk 1:31-33. 12 Es 11:1-5; Es  40:10f; 42:1-4; Mt 11:28; Åb 19:11. 13 Es 11:1 nezer – et skud, Mt 2:23. 
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Hans tjeneste:  
 

1.  Hans offentlige tjeneste skulle varsles af en profetisk forløber.14 

2.  Hans tjeneste skulle begynde i Galilæa og kulminere i Jerusalem.15 

3.  Hans tjeneste skulle kendetegnes af evangelisk undervisning, mirakuløse helbredelser,     
omsorgsfuld hyrdesind og profetisk virke.16 

4.  Målet med hans tjeneste var at ofre sit liv som et sonoffer for mennesker.17  
 

14 Es 40:3; Mal 3:1; 23f; Mt 11:7-14; Lk 1:17.  15 Es 9:1f, Mt 4:12-17 Sl 118:24-26; Zak 9:9; Joh 12:12-16.  16 Es 61:1-2; Es 35:5f; 53:5; Mt 11:2-6; Zak 13:7;  
Mt 26:15,31; 5 Mos 18:15; Joh 6:14.  17 Es 53:5; Mt 20:28; Mk 10:45; Heb.2:17; 1 Joh 2:2. 
 

 
Hans lidelse: 

  
1. Han skulle forrådes – af en betroet ven for præcis tredve sølvpenge.18  
2.    Han skulle svigtes af sine nærmeste.19 

3.    Han skulle dømmes som en forbryder.20 

2. Han skulle foragtes, hånes og hades uden grund.21  
3. Han skulle piskes og mishandles. Han skulle gennembores (dvs. korsfæstes).22  
4. Under hans henrettelse skulle der kastes lod om hans klæder.23  
5. Selvom han var Guds Messias, skulle han dø en smertefuld død, forbandet af Gud.24  
6.    Under hans henrettelse skulle ingen af hans ben brækkes, lige som påskelammet.25 

7.    På trods af at han var regnet som en forbryder, skulle han begraves i en rigmands  grav.26 

8.   Hans død skulle en gang for alle knuse Satans magt og bringe Guds velsignelse til alle  ver-
dens folkeslag.27  

 
18 Sl 41:10; 109:6; Joh 13:18; 21-28; Zak 11:12f; Mt 26:14-16; 27:3-10.  19 Sl 31:12-14; 38:12; 88:9; Zak 13:7; Mk 14:27,50.  20 Es 53.12; Lk 23:32.   21 Sl 22:7-9,13f; 35:19-21; 
Es 53:3; Mt 27:23-31, 41-44; Joh 15:25.  22 Sl 22:15-17; Es.50:6; 52:14; 53:5-7; Zak 12:10; Joh 19:34-37.  23 Sl 22:18; Mt 27:35.  24 Sl 22:1; 34:20; 69:22; Zak 12:10; 5 Mos 
21:23; Mt 27:34,48; Gal 3:13f.  25 2 Mos 12:46; 4 Mos 9:12; Sl 34:21; Joh 19:33.  26 Es 53:9; Mat 27:57-60; Joh 19:38-42.  
2 7 1 Mos 3:15; Heb 2:14f; 1Joh; 1Mos 12:3; Gal 3:16; Åb 5:8-10. 

 

 

Hans opstandelse:  
 
1.    Han ville ikke blive efterladt i dødsriget, men vil genopstå efter tre dage.28 

2.    Hans ydmygende forhånelse og død ville blive forvandlet til en mægtig sejr og udløse 
        en uovervindelig livskraft i verden.29  

 
28 Sl 16:8-10; ApG 2:24-32; 13:34-37Hos 6:2; 13:14; Mt 12:40; Joh 20:9 1 Kor 15:3-4,20.   29 Es 53:10-12; Mt 16:21; 17:22f; 20:18f; 1 Kor 15:20-25.  

 

 
Hans herliggørelse:  
 
1. Han skulle herske fra Guds himmelske herlighed som Guds præstekonge med tiltagende 

verdensomspændende indflydelse, indtil han igen kom tilbage til verden.30  

 
                      30 Sl 2; Sl 22:28f; Sl. 72; Sl 110; Es 9:6f; 53:12; Dan 7:13f. Lk 20:42; Mk 16:19. 1Kor 15:25 . 

 

Profetier om Kristus givet igennem profetiske symboler, også kaldet ”typologi”: 
 
Typologi kan defineres som profetiske symboler, der beskriver enten Jesu person eller hans 
værk og som bevidst bliver bekræftet som et symbol på Jesus af Helligånden i det nye testa-
mente. I disse symboler ser vi allerede konturerne af Jesus i det gamle testamente og igennem 
deres beskrivelser, får man en rigere forståelse af Jesu person og værk. Gud brugte dem un-
der den gamle pagt til at vække Israelitternes tro og længsel efter den kommende Frelser og i 
den nye pagt til at bekræfte at Jesus fra Nazaret var denne ventede Messias.31 

 
31Mt 13:17; Lk 2:22f ; 24:27; Joh 5:46; 12:40f; 1Pet 1:10-12. 
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Typologi kan opdeles i fem kategorier, Jesus både opfylder dem og overgår 
dem. 
 
Personer: 
 
1. Adam – Jesus bliver den første person på en hel ny evig menneskeslægt.32  
2. 2. Melkizedek – Jesus er en kongepræst, hvis præstedømme går langt forud for og er stør-

re end Israels levitiske præsteskab.33  
3. Moses – Moses var Israels første og ypperste profet og lovgiver, men Jesus, som Guds Søn, 

har langt større betydning og myndighed, som Guds talsmand.34  
4. Josva – deler samme navn som Jesus, men Jesus vinder en langt større frelse.35  

5. David – Jesus er den ultimative Davids konge. Selvom han stammer fra David, er samtidig 
Davids absolutte herre.36  

6. Salomo – Jesu indflydelse og pragt langt overgår Israels vise verdenshersker.37 

7. Jonas – Jesus gennemlever en dødsoplevelse og genopvækkelse, der tidsmæssigt lignede 
Jonas, men som har langt større verdensomspændende konsekvenser .38  
 

32 1Mos 2:7; Rom 5:14.  33 1Mos 14:18-20; Heb 5:5f; 6:20; 7:1-3,15-17.  34 5 Mos 18:15-18; Joh 6:14; 8:28f; ApG 3:17-26; Heb 3:1-3.  35 Josv 5:14f; Heb 2:15; kap 3, 4.  36 Es 
9:6-7; Jer 33:17; ApG 2:30f. Åb 22:16; Mt.22:45.  37 1Kong 4:20f; 10:23f; Mt 12:42.  38 Jon 1:17; 2:7. 

 
 

Religiøse effekter – templet, dets redskaber og ofringer: 
 

1.  Tabernaklet og Templet – Jesus er fremover det sted, hvor Gud bor og hvorfra han mø-       
der sit folk. Der er derfor ikke længere brug for ydre tempelbygninger. 39 

2.  Tabernaklets redskaber og ting – var jordiske symboler, der forvarslede aspekter af Jesu 
      person og virke og derfor er de heller ikke længere nødvendige.40  
3. Ypperstepræstens tjeneste og klædedragt – udtrykte aspekter af Jesu person og virke,    

men har nu fået deres opfyldelse i Jesu evige himmelske præstegerning.41 

4.  Offerlammene – symboliserer Jesu sonofring. Et lam måtte lade dets liv for symbolsk at  
    vinde Guds tilgivelse af Israels synd, men Jesus har gennemført det reelle forsonings 
    værk overfor Gud.42 

5.  Hovedhjørnestenen – gav fundament og retning for templebyggeriet. Jesus er det ret- 
     ningsgivende fundament for al Guds åndelige arbejde. Ved at bygge på ham fremmer 
     man Guds Rige, men ved at vrage ham føres man til fald og tilintetgørelse.43  

 
39Joh 2:19-21; Heb 9:11-15; Åb 21:22-27.  40 Mt 27:51; Heb 10:19f; Joh 10:7; Heb kap 9; Rom 3:23-26.  41 Heb 5:1-10; 7:23-27; kap 10.   42 2Mos 12:3-27; Joh 1:29; 1 Kor 5:7.   
43 Sl 118:22; Is  8:14; 11:13f; 28:16; Mt.21:42-44; ApG 4:11f; 1 Kor 3:10-11; 1Pet 2:6-8. 

 

 
Religiøse ceremonier:  
 
1.  Offersystemet – repræsenterer symbolsk Jesu korsoffer, som alene kan tilfredsstille 
     Gud retfærdige vrede imod synd og er nu symboliseret af nadveren i den nye pagt.42 

2.  Omskærelse – et symbolsk tegn på et liv overgivet og hengivet til Gud og nu kendeteg- 
      net, i det nye testamente, ved dåbens hengivelse til Jesus.43 

3.   Sabbat, sabbatsår og jubel året – Udtryk for den ægte hvilende, frigørende, genopbyg- 
      gende fred med Gud, som alene kommer ved at tro på Jesus Kristus.44 

   
42 3 Mos 1-3; 16-15-17; Heb kap 7, 8, 9, 10, 1Kor 11:23-26.   43 1 Mos 17:10-13, Jer 4:4; Kol 2:8-9.    44 Heb kap. 4.  

 
 

Åndelige institutioner:  
1.  De gammel testamentelige pagter (Noa, Abraham, Sinai, David) – får alle deres endelige 
      opfyldelse og fuldendelse i den Nye pagt som Jesus indstiftede.45 

2.   Profettjenesten peger på Jesus, som Guds fuldkomne og endegyldige talsmand.46 

3.   Præstetjenesten peger på Jesu evige ypperstepræstelige gerning. Han er mellemman- 
      den der repræsenterer den troende for Gud og som går i evig forbøn for dem.47 

4   Kongegerningen peger på Jesus, som Guds retmæssige konge, der alene opfylder Guds 
      krav til at herske over alle væsener i himlen og på jorden.48  
45 1 Mos; 12:1-3; 2 Mos kap 20; 2 Sam 7:8-16; Jer 31:31-34. Heb 9:15.  46  5 Mos 18:15; Lk 4:18-21; 13:33.   47 Sl 110:4; Heb 8:1;   48 Sl 45:7; Lk 1;32f; Åb 19:16. 
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Frelses begivenheder: 
1.   Guds løfte til Adam og Eva om liv på trods af syndefaldet, fuldendes ved Jesus.49 

2.   Udvandringen fra Egypten, opfyldes endegyldigt i Jesu frelse fra Satan og verden.50 

3.   At blive bespist og læsket af Gud under ørkenvandringen får dets egentlige opfyldelse i 
      Jesu  åndelig bespisning af sit folk igennem Helligåndens liv.51  
4.  At finde helse ved at se hen til Moses’ ophøjede kobberslange, symboliserer hvad Jesus kan 
      gøre for enhver, der søger hen til ham for at finde helbredelse fra synd. Jesus blev korsfæ- 
      tet og gjort til synd som slangen og blev menneskets stedfortræder.52  
 
491 Mos 3:15; Rom 5:12-14.  50 Mt 2:15; 1 Kor 10:1-5.  51 Joh 6:31-33; Joh 7: 37-39; 1 Kor 10:3-4; Heb 3:16-18.  52 4 Mos 21:9; Joh 3:14-18; 2 Kor 5:21; Gal 3:14. 

 
Foruden disse symboler som Helligånden bekræfter i det nye testamente, er det muligt at 
drage mange andre paralleller til Jesu liv fra gammel testamentelige personer, begivenheder 
og religiøse handlinger.  
 
Disse andre symboler kan bruges illustrativt, men bør ikke fremlægges som deciderede pro-
fetiske forudsigelser, fordi de ikke opfylder to vigtige styrende rammer for profetisk bibel-
tolkning. Rammerne er, at forstå teksten ud fra den oprindelige forfatters mening og at be-
grænse profetiske beskrivelser af Jesus til dem Helligånden har stadfæstet i det nye testamen-
te. Ved ikke at holde fast i dette, har nogle åbnet op både for fantasifulde allegoriske tolknin-
ger af teksten og påstande om hemmelige profetiske koder. Begge er klart fejlagtige fordi de 
slet ikke følger den enkle, ligefremme forståelse af teksten, som Bibelens egne forfattere an-
vendte.   
  

Profetier om Jesus Kristus, som endnu venter på at blive opfyldt: 
 
Dette omhandler Bibelens endetidslære, som i de profetiske bøger i det gamle testamente går 
under betegnelsen ”Herrens dag”.53 Denne dag, beskriver Guds endelige indgriben i verden 
med frelse og dom, og kulminerer i udryddelsen af al ondskab samt i oprettelsen af Guds evi-
ge herligheds rige. Under den gamle pagt får man generelt indtrykket af, at profeterne opfat-
tede Messias ankomst som en sammenhængende begivenhed. Der er dog nogle få steder, 
hvor denne ankomst præciseres, som en begivenhed udspillet i to akter ligesom det sker i det 
nye testamente. Den forjættede Frelserkonge kom, men blev udstødt af Israel og dræbt, for 
derefter at ville komme igen i stor verdensomspændende herlighed. 54 

  
53 Joel 2:1,11,31. Sl 118:22-23.   54 Es 52:13-15; Dan 9:26; Zak 12:10; 13:7.  
 

 
Messias genkomst forudsagt i GT: 
 
1. En verdenshersker og dommer, der vil fysisk vil komme til verden. 55  
2. En evig forløser som forvandler den enkelte troende, Israel og skaberværket.56  
3. En præstkonge, der endegyldigt vil genopbygge Guds rige i verden.57 

  
55Sl 2; Sl 72; Dn 7:11-14; Zak 9:10-17; 14:4f.   56Job 19:25f; Es 9:6f; kap.11; 32:1-8; 65:17-25; Joel kap.3; Zef 3:14-20.   57 Sl 110; Zak 6:12f; Mal 3:1f. 

 

 
Messias genkomst forudsagt af Jesus: 
 
1. Jesus siger selv at han er Guds udvalgte kommende dommer og verdenshersker.58 

2. Jesus fremstiller sig selv, som verdens kommende evige forløser.59 

3. Jesus siger tydeligt at han kommer igen og vil indføre Guds evige rige i verden.60 

  
58 Mt 24:30f; 26:63f; Joh 5:22-29.   59 Lk 19:41-44; 23:42f; Joh 10:16,27-30; 11:23-27; Joh 14:1-3; 2 Pet 1:11.   60 Mat 28:18-20; Joh 2:19-22; 4:25; 18:33-37. 
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Messias genkomst forudsagt i resten af NT: 
  
1. Jesus vil fysisk komme tilbage til verden, som Guds verdenshersker.61 

2. Jesus vil endegyldigt forløse hans menighed, Israel som folk og hele skaberværket.62 

3. Jesus vil herske for evigt over en nyt genopbygget skaberværk.63 

  
61 ApG 17:30f; Fil 2:9-11; 2 Tess 1:7-10; Heb 1:8; Åb 12:5; 19:11-16.   62 Rom 11:26f; 1Tess 4:13-18; 1 Pet 1:3-9; Åb 22:12-17.   63 1Kor 15:20-25; 2 Tess 2:8;  
Åb 21:22-27. 
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