“Dit document is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden
relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat
deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen
die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op onderstaand schriftelijke onderwijs.”

Waar in de TENACH staat dat we in de Messias moeten geloven?
Het geloof in de Messias is het fundament van het Messiaanse en Christelijke geloof. Daarom kunnen
we er vanuit gaan dat deze leer is gebaseerd op de TENACH—dat is het Oude Testament. Antimissionarissen verkondingen echter dat de TENACH niet opdraagt om in de Messias te geloven.
Allereerst gaan we definiëren wat er precies wordt bedoeld met “geloven”. Dus, voordat we verder gaan
met deze studie, raden we je aan om onze studie “Geloven” te bekijken.
Anti-missionarissen vinden de nadruk die in het Nieuwe Testament wordt gelegd op geloven in de
Messias, niet juist. Volgens hen is het niet in lijn met de TENACH, en zelfs in strijd daarmee.
“Immers” zeggen ze, “de Messias zal komen als Hij komt. Alle Messiaanse profetieën – waaronder
wereldvrede- worden dan gerealiseerd. We hoeven ons nu dus niet druk te maken over de Messias!”
Maar is dat een Bijbelse visie?
In onze studie “Waarom Jesjoea de Messias is” laten we zien dat alles in de TENACH een opmaat lijkt
te zijn naar de openbaring van de Messias. Al vanaf het begin van de Bijbel wordt er naar verwezen. In
Genesis 3:15 staat een profetie over een toekomstige zoon van Eva. Hij zal de kop van de slang
vermorzelen, en daarmee de bron van kwaad en dood verslaan. Net als veel Messianen en Christenen
zien veel rabbijnen dat als een Messiaanse profetie. Dus vanaf het allereerste begin wordt er uitgezien
naar een Messiaanse figuur die ten tonele zal verschijnen.
Maar dat is niet alles. De profeten anticiperen zeker op de openbaring van de Messias. Jeremia, Jesaja,
Ezechiël, ze profeteren allemaal over deze gezalfde Zoon van David. Hij zal op een dag komen, een
eeuwig Koninkrijk vestigen en wereldvrede geven. Niemand kan ontkennen dat dit een belangrijk thema
is in de TENACH. Als je daar mee over wilt weten, bekijk dan onze studie “Waarom Jesjoea de Messias
is.”
Wat we tegenkomen in het Brit Chadasja—het Nieuwe Testament, is dus niet vreemd. Toen de eerste
volgelingen van Jesjoea gingen inzien dat Hij de Messias is, wilden ze vol enthousiasme en zo snel
mogelijk iedereen bereiken met het goede nieuws. Wat hadden ze anders moeten doen? De gezalfde
Zoon van David, over wie in de Schrift werd gesproken, is eindelijk gekomen! Het was heel vreemd

geweest als een dergelijke gebeurtenis hen onverschillig had gelaten. Dus het is vanzelfsprekend dat het
Brit Chadasja het geloof in de Messias benadrukt. Het is immers de climax van dat waarnaar iedereen in
de TENACH heeft uitgezien.
Nu zeg je misschien “allemaal goed en wel”- “maar waar in de TENACH krijgen we expliciet de
opdracht om in de Messias te geloven?”
Misschien is de logische opbouw van hoe de TENACH spreekt over de Messias nog niet voldoende om
iemand te overtuigen hoe belangrijk het is om in de Messias te geloven. Dan kunnen we nog een andere
benadering kiezen.
In de Torah staat de opdracht om te luisteren naar de profeet die in de naam van God spreekt:
Deuteronomium 18:15
“Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE (JHWH), uw God, voor u
doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.”
God belooft dat hij een profeet zoals Mozes doet opstaan, uit Israël. In het Jodendom wordt dit
traditioneel uitgelegd als een verwijzing naar meerdere profeten, te beginnen met Jozua. Het gebod
impliceert dan dat we moeten luisteren naar de profeten van de Heer. Er wordt ons in feite telkens
opnieuw gezegd dat we moeten luisteren naar de waarschuwingen van de profeten. Denk bijvoorbeeld
aan 2 Kronieken 20:20 waarin Koning Josafat een dergelijke vermaning geeft:
2 Kronieken 20:20
“De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij
vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem.
Vertrouw op de HEERE (JHWH), uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn
profeten, dan zult u voorspoedig zijn.”
En inderdaad, doordat ze niet luisterden naar de profeten, werd Juda uiteindelijk in ballingschap
gevoerd:
2 Kronieken 36:15-17
“De HEERE (JHWH), de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende
woorden door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen. Maar zij
spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten
belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE (JHWH) tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er
geen genezing meer mogelijk was. Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën tegen hen
optrekken, die hun jongemannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doodde. Hij
spaarde de jongemannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn
hand.”
We zien dus dat de Schrift heel duidelijk is over het belang van luisteren naar de profeten van God. Als
we dat niet doen, heeft dat vernietigende gevolgen.
De profeten hebben heel veel gesproken over de Messias, en ze hebben benadrukt dat ze in Hem
geloven. In Jesaja 52:13 spreekt de profeet over een dienstknecht die zal worden verhoogd en geroemd.
Hij verwijst daarmee naar de Messias. (Bekijk onze studie “Verdrukking van de Messias” als je daar
meer over wilt weten.) Direct na dat gedeelte verwijst Jesaja naar de komende Messiaanse figuur. In het

volgende vers stelt hij een vraag:
Jesaja 53:1
“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE (JHWH)
geopenbaard?”
Jesaja stelt een retorische vraag. Hier staat dus een expliciete vermaning aan het volk van Israël om
Jesaja’s boodschap over de Messias te geloven. De Messias die is geopenbaard als een lijdende
knecht. We kunnen dezelfde vraag ook nu stellen. Geloof jij wel of niet in de boodschap van Jesaja?
Luister jij naar Josafat’s vermaning om “te vertrouwen op de profeten”?
We gaan nog even terug naar Deuteronomium 18:15. We weten dat God veel profeten heeft doen
opstaan en naar die profeten moeten wij luisteren. Maar we kunnen dat gedeelte ook op een andere
manier lezen. Het gebod uit Deuteronomium 18:15 kan ook verwijzen naar een specifieke profeet
die God in de toekomst zal doen opstaan.
In het gedeelte staat dat God een profeet zal doen opstaan “zoals Mozes”, iemand uit het volk van
Israël. Maar verderop in de Torah lezen we, dat zelfs nadat Mozes zijn handen op Jozua had gelegd,
er nog geen profeet zoals Mozes was opgestaan:
Deuteronomium 34:9-10
“Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op
hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de HEERE
(JHWH) Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die
de HEERE (JHWH) kende van aangezicht tot aangezicht.”
We kunnen dus stellen dat Deuteronomium 18:15 gaat over een unieke profeet zoals Mozes, die in
de toekomst zou komen. Met dat in gedachten is het goed om te beseffen dat de apostelen in het
Nieuwe Testament Jesjoea identificeerden als deze profeet.
Handelingen 3:19-22
“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal
zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin
alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige
profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw
God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u
luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.”
Dus als het in Deuteronomium 18:15 gaat over een unieke profeet zoals Mozes, die in de toekomst
zou komen, dan staat er een expliciet gebod om te geloven in de Messias en om Hem te volgen
omdat Hij die profeet is. Net zoals Mozes een verlosser van Israël was, is Jesjoea de ultieme verlosser
van Israël, als Messias.

Maar als dit gedeelte gaat over profeten die elkaar opvolgen, dan is er nog een expliciet gebod om in
de Messias te geloven. Waarom? Omdat Jesjoea zelf een profeet van de Heer was. Dus hoe je het ook
wendt of keert, de Torah gebiedt ons expliciet om te geloven in de Messias.
Wacht even! We hebben niet alleen een Bijbelse basis die bevestigt dat we moeten geloven in de
Messias, maar ook het traditionele Jodendom erkent deze belangrijke doctrine. In zijn boek: The
Wolf Shall Lie with the Lamb: The Messiah in Hasidic Thought zegt de gerespecteerde Rabbi
Shmuley Boteach:
“Het geloof in de komst van de Messias heeft in het Jodendom een plek die nog centraler is

dan het houden van de Sabbat of Jom Kippoer.”
Het hoeft ons niet te verbazen dat dit ook de visie is van moderne rabbijnen. Deze doctrine staat al
lange tijd centraal in het Jodendom. In feite noemt de bekende Joodse leraar Maimonides, oftewel
Rambam, het geloof in de komst van de Messias als een van de 13 Geloofsprincipes. Dat zijn de
minimale vereisten voor een Joods geloof.
Het idee dat we niet hoeven te geloven in de Messias is dus in strijd met de Schrift. Bovendien is het
in strijd met de gevestigde Joodse Halacha.
We kunnen dus concluderen dat de TENACH, het Brit Chadasja en zelfs het Jodendom allemaal de
doctrine bevestigen dat we moeten geloven in de Messias. Daar kun je dus niet omheen. We kunnen
daar niet onverschillig over zijn. Het is van groot belang om te ontdekken of deze Jesjoea in feite de
Messias van Israël is. En als Hij dat inderdaad is, dan moet je in hem geloven en je leven toewijden
aan wat hij onderwees en deed. Wat geloofde Hij en wat deed Hij? Jesjoea onderwees ons om de
Vader te gehoorzamen en om de Torah te gehoorzamen. Hij gaf op perfecte wijze uitleg en een
voorbeeld wat daarmee wordt bedoeld.
We moedigen je nogmaals aan om onze studie “Waarom Jesjoea de Messias is” te bekijken. Ook onze
studie “De terugkeer van Korach” bevelen we aan. Misschien kun je ook kijken naar de andere
studies uit onze Brit Chadasja serie. Wij geloven dat het Bijbelse en historische bewijs heel helder is.
Overweeg of je, net als talloze Joden en Heidenen, gehoorzaam wilt zijn aan de Bijbelse opdracht
om te geloven in de Messias die is geopenbaard in de mens Jesjoea.
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest.
Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom! Voor meer over dit en ander onderwijs, bezoek ons op
www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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