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

Brit Chadasja: Waarom is Jesjoea de Messias?
De TENACH - dat is het Oude Testament - spreekt over een persoon die we kennen als de Messias, een
gezalfde zoon van David, Die verzoening zal doen voor de zonden van Israël, een Licht voor de naties zal
zijn, geheel Israël terug zal brengen naar het land en uiteindelijk de wereldvrede zal inluiden. Hoewel er
in het verleden joodse mensen zijn geweest die enkele kandidaten voor deze functie hebben aangewezen
– waarvan de bekendste Bar Kochba, die in 132-135 n Chr. een mislukte opstand tegen de Romeinen
leidde - wachten de meeste gelovige Joden nog steeds op de komst van Messias om deze profetieën te
vervullen.
Christenen en Messiaanse geloven daarentegen weten dat deze persoon al is gekomen. Wij geloven dat
Jesjoea, beter bekend onder de naam Jezus, veel van de profetieën over de Messias heeft vervuld en weer
zal terugkeren om de rest daarvan te vervullen.
Voor een uitgebreidere uitleg van de twee fasen van het werk van de Messias, zoals die worden beschreven
in de TENACH, verwijzen we naar onze studies “Onderwijst het Oude Testament een “Tweede komst”
van de Messias?”(binnenkort beschikbaar) en “De vierde en de zevende dag” (2 delen).
Voor nu gaan we ons concentreren op 3 belangrijke redenen waarom we zeker kunnen weten dat Jesjoea
de Messias van Israël is.

1) Het Nieuwe Testament
Het eerste en meest voor de hand liggende bewijs dat Jesjoea de Messias is, is het Brit Chadasja – ofwel
het Nieuwe Testament – waarin dat duidelijk wordt onderwezen. Keer op keer schrijven de
nieuwtestamentische schrijvers dat Jesjoea heel nadrukkelijk verklaarde dat Hij de Messias was,
bijvoorbeeld in Marcus 14:62. Ze schreven hoe zij allemaal gingen geloven dat Hij de Messias was
vanwege Zijn onderwijs, Zijn bediening en uiteindelijk Zijn dood en opstanding. Ze schreven over hoe
Jesjoea hun ogen opende om de waarheid van het Evangelie te zien, die overal in de TENACH is
opgeschreven.

Lukas 24:44-48
“En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld
moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en de Profeten en in de
Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo
staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.
En in Zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te
beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen.”
De oorspronkelijke Joodse volgelingen van Jesjoea geloofden zo sterk dat Jesjoea de Messias is, dat er
een hele Messiaanse Beweging uit voortkwam die nu de grootste godsdienst ter wereld is.
De vraag is, kunnen we de schrijvers van het Nieuwe Testament vertrouwen? Is er enige reden om te
geloven dat ze zouden liegen of dat ze de waarheid over deze persoon Jesjoea zouden verdraaien?
Theoloog Dr. William Lane Craig schrijft in zijn boek On Guard:
“Geen enkele hedendaagse geleerde beschouwt de evangeliën als rechtstreekse leugens die het
gevolg zijn van een massale samenzwering. De enige plaats waar je dergelijke complottheorieën
vindt, is op atheïstische websites en in op sensatie gerichte boeken en films. Als je de teksten van
het Nieuwe Testament leest, dan bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat deze mensen
oprecht geloofden in de waarheid van hetgeen ze verkondigden.”
Dr. William Lane Craig, “On Guard: je geloof verdedigen met reden en precisie”

Er is simpelweg geen reden om te geloven dat de schrijvers van het Nieuwe Testament de informatie in
hun geschriften hebben verzonnen. Ze geloofden echt dat wat ze schreven de waarheid was. Elke suggestie
die hier tegenin gaat, wordt ronduit afgewezen door alle geleerden van het Nieuwe Testament.
Een bezwaar tegen het Nieuwe Testament is dat de verhalen over Jesjoea overdreven en gemythologiseerd
werden toen ze door de decennia heen werden doorgegeven. We kunnen de juistheid van het Nieuwe
Testament niet testen als we veronderstellen dat de oorspronkelijke feiten over Jesjoea verloren zijn
gegaan tussen de tijd waarop ze gebeurden en het moment waarop die gebeurtenissen werden
opgeschreven. In het Engels heet dit “legenda hypothese”.
Maar volgens wetenschappers is het grote probleem bij deze veronderstelling dat de tijd tussen de
gebeurtenissen van het Nieuwe Testament en het moment dat deze werden opgeschreven te kort is om
belangrijke historische feiten uit te wissen.
De Grieks-Romeinse historicus A. N. Sherwin-White zegt dat de oude geschriften van de Griekse
historicus Herodotus, die leefde tussen 484 - 425 v. Chr., ons helpen om het tempo vast te stellen waarmee
een mythe zich verspreidt. Hij schrijft:
“Herodotus stelt ons in staat om het ontstaan van mythen te testen, en de testen suggereren dat zelfs twee
generaties een te korte tijdsperiode is om de harde historische waarheid van een mondelinge
overlevering te laten verworden tot mythe.”
- A.N. Sherwin-White, “De Roomse Maatschappij en de Roomse Wet in het Nieuwe Testament,” blz. 190

Om dit in perspectief te zetten, de twee vroegste biografieën van Alexander de Grote werden meer dan
400 jaar na zijn dood opgeschreven. Toch hebben historici nog steeds het volste vertrouwen dat ze
betrouwbaar zijn. Hoewel er enige discussie bestaat over wanneer de evangeliën werden geschreven,
bestaat er geen twijfel over dat ze zeker vóór het einde van de eerste eeuw zijn voltooid en dat ze zijn

geschreven door ooggetuigen of onder leiding van ooggetuigen die de gebeurtenissen beschrijven. Dus de
kans dat het verhaal tot mythe was verworden en dus onbetrouwbaar zou zijn, is gewoon niet reëel.
Dit brengt ons bij de tweede reden waarom Jesjoea de Messias is.
2) De Opstanding
Het Nieuwe Testament beschrijft een wonderbaarlijke historische gebeurtenis die bevestigt dat Jesjoea de
Messias van Israël is. Jesjoea werd gekruisigd door de Romeinse autoriteiten van Zijn tijd, en drie dagen
later wekte God Hem op uit de doden. Daarmee werd Jesjoea’s uitspraak, dat Hij de Messias is, op
goddelijke wijze bevestigd. Daarom staat er in het Nieuwe Testament:
Handelingen 17:30-31
“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle
mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de
wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heft
Hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan.”
Dus hoe weten we dat de opstanding van Jesjoea echt plaatsvond? Dr. William Lane Craig stelt dat er vier
historische feiten zijn die het best kunnen worden verklaard door de opstanding van Jesjoea. En deze feiten
worden erkend door de overgrote meerderheid van nieuwtestamentische historici. Die feiten zijn:
1) Na de kruisiging van Jesjoea werd Hij begraven in het graf van Jozef van Arimathea
2) Het graf van Jesjoea werd leeg aangetroffen door een aantal van Zijn vrouwelijke volgelingen
3) Na Zijn dood verscheen Jesjoea in levende lijve, op bepaalde momenten, aan verschillende
personen en groepen
4) De oorspronkelijke discipelen geloofden ineens in de opstanding van Jesjoea
Dr. William Lane Craig, “Bestaat God?,” www.reasonablefaith.org

Het eerste feit is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste betekent het dat de locatie van de
begraafplaats van Jesjoea bekend was bij iedereen in het gebied - gelovigen, ongelovigen en vijanden.
Daarom konden de discipelen de opstanding in Jeruzalem niet hebben verklaard als het graf van Jesjoea
niet leeg was gevonden. Bovendien maken de details van het verhaal van de begrafenis van Jesjoea het
hoogst onwaarschijnlijk dat de schrijvers de gebeurtenis hebben verzonnen. Dr. William Lane Craig
betoogt:
“Als lid van de Joodse rechtbank die Jezus veroordeelde, is het onwaarschijnlijk dat Jozef van
Arimathea een christelijke uitvinding is. Er bestond een sterke afkeer van het Joodse leiderschap
vanwege hun rol in de veroordeling van Jezus (1 Thess. 2:15). Daarom is het hoogst
onwaarschijnlijk dat christenen een lid van de rechtbank zouden verzinnen, die Jezus veroordeelde
en die Jezus zou eren door Hem een juiste begrafenis te geven in plaats van toe te staan dat Jesjoea
als een gewone misdadiger zou worden afgedankt.”
Dr. William Lane Craig, “De Opstanding van Jezus,” www.reasonablefaith.org

Het tweede feit is ook om meerdere redenen belangrijk. Om er een paar te noemen; Het feit dat de
evangeliën beschrijven dat vrouwen het lege graf ontdekken geeft draagvlak voor de authenticiteit van het
verhaal. Volgens de Joodse historicus Josephus, eerste eeuw, en andere bronnen werd het getuigenis van
vrouwen in de die tijd als onbetrouwbaar gezien, in die mate dat het niet tot het Joodse hof werd toegelaten:

“Maar laat het getuigenis van vrouwen niet worden toegelaten, vanwege de onstandvastigheid en
vrijmoedigheid van hun geslacht.”
-Josephus, Antiquities, 4:8.15
“Elk bewijs dat een vrouw geeft of aanbiedt is niet geldig…”
-Talmoed, Rosh Hashanah 1.8c

Omdat in de vroegere wereld het getuigenis van vrouwen als minder betrouwbaar werd gezien dan dat
van een man, kunnen we aannemen dat men later zou vermelden dat mannelijke discipelen het lege graf
van Jesjoea aantroffen. Het feit dat het inderdaad vrouwen waren die als eerste het lege graf van Jesjoea
aantroffen, toont aan dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de vroegere schrijvers het verhaal hebben
verzonnen. Historicus N.T. Wright legt uit:
“Als historici moeten we zeggen dat als deze verhalen vijf jaar later waren opgeschreven, laat staan
dertig, veertig of vijftig jaar later, ze Maria Magdalena nooit deze rol hadden toebedeeld. Om over
Maria te praten is vanuit het oogpunt van christelijke apologeten, die een sceptisch publiek willen
uitleggen dat Jezus echt uit de dood is opgestaan, alsof men zichzelf in de voet schiet. Maar voor
ons als historici is dit goud waard. De vroege christenen kunnen dit nooit hebben verzonnen.”
N.T. Wright, “Er is een God,” blz. 207

Ten tweede was het oorspronkelijke bezwaar tegen de bewering dat Jesjoea uit de dood is opgestaan, het
feit dat Zijn discipelen het lichaam van Jesjoea hadden gestolen:
Mattheüs 28:11-13
“Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de
overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen
gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen
zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.”
Dit geeft aan dat zelfs de grootste vijanden van de vroege volgelingen van Jesjoea bevestigen dat het graf
inderdaad leeg werd gevonden.
En dan het derde feit; hoe weten we dat de discipelen de opgestane Messias daadwerkelijk na Zijn
kruisiging hebben gezien? Hoe weten we dat ze dit niet gewoon verzonnen hebben?
Je zou kunnen zeggen dat deze verslagen later zijn verzonnen. Maar dat is erg onwaarschijnlijk, omdat dit
feit is gevestigd in een zeer vroege traditie en geloofsbelijdenis. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, bewaarde
Paulus een vroege geloofsbelijdenis met een lijst getuigen aan wie Jesjoea na zijn opstanding verscheen.
1 Korinthe 15:3-8
“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus (de Messias)
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Geschriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij
opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Geschriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas,
daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van
wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen
aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als
aan de ontijdig geborenen.”

De meeste geleerden zijn van mening dat deze lijst getuigen in 1 Korinthe 15 vertelt over minder dan drie
jaar na de gebeurtenissen met Sjavoe’ot-Pinksteren uit Handelingen 2. Ze zeggen dat omdat het minder
dan 50 woorden zijn, geschreven in een Mnemonische structuur met een parallellisme. Dat verwijst naar
een vroege geloofsbelijdenis met als doel nieuwe discipelen te onderwijzen omdat het makkelijk te
onthouden was.
Verder is de zin: "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb", een Rabbijnse
uitspraak van een leraar die aan zijn leerlingen doorgeeft wat hij heeft geleerd. Dat laat zien dat Paulus
citeerde uit een oude overlevering die hoogstwaarschijnlijk terugvoert op de discipelen zelf. Het feit dat
al snel werd gesproken over deze verschijningen van Jesjoea, binnen vijf jaar na zijn dood, sluit de
mogelijkheid uit dat de verslagen van Zijn verschijningen na Zijn dood slechts overleveringen zijn die
later werden verzonnen.
Sommigen hebben beweerd dat de mensen die Jesjoea zagen slechts aan het hallucineren waren. Dat is
hoogst onwaarschijnlijk, omdat de verschijningen in groepsverband plaatsvonden. Groepshallucinaties,
waarbij de hele groep hetzelfde ziet, zijn uiterst zeldzaam als ze überhaupt gebeuren. In een e-mail aan
Dr. Michael Licona, zegt psycholoog Dr. Gary Sibcy:
“Ik heb de professionele literatuur bekeken (door collega’s getoetste tijdschriftartikelen en boeken)
van psychologen, psychiaters en andere relevante professionals in de gezondheidszorg in de
afgelopen twee decennia en heb nog geen enkele gedocumenteerde casus gevonden van een
groepshallucinatie, een gebeurtenis waarbij meer dan een persoon beweerde gezamenlijk een
visuele of andere zintuiglijke waarneming te hebben gehad.”
Dr. Michael Licona, “De Opstanding van Jezus,” blz. 484

Dus de beste verklaring voor het historische feit dat personen en groepen Jesjoea na Zijn kruisiging hebben
zien verschijnen, is dat God Jesjoea inderdaad uit de dood heeft opgewekt.
Deze conclusie is des te duidelijker als we het vierde feit in acht nemen: dat de oorspronkelijke discipelen
plotseling gingen geloven dat Jesjoea was opgestaan – ze waren er zodanig van overtuigd dat ze zelfs
bereid waren om voor dat geloof te worden gemarteld en gedood. N.T. Wright zegt:
“Daarom dat ik, als historicus, de opkomst van het vroege christendom niet kan verklaren, tenzij
Jezus weer opstond en een leeg graf achterliet.”
N.T. Wright, “The New Unimproved Jesus,” Christianity Today (September 13, 1993), blz. 26

Als dat het geval is, is de enige redelijke conclusie die we uit deze feiten kunnen trekken, dat Jesjoea is
wie Hij beweerde te zijn; de Messias van Israël. God Zelf heeft een goddelijk wonder gedaan die de
beweringen van Jesjoea ondersteunt.
Laten we nu naar de derde reden gaan waarom Jesjoea de Messias is:
3) Het Oude Testament
Niet alleen wordt het feit dat Jesjoea de Messias is, heel duidelijk beschreven in de Geschriften van het
Brit Chadasja, maar het bewijs vinden we ook in de TENACH.

Als we de TENACH lezen, lijkt alles te zijn gericht op de openbaring van de Messias. Zelfs in het
allereerste begin van de Bijbel wordt ernaar verwezen. Daar zien we Adam en Eva in de tuin. Alles is
perfect, maar er is één regel: ze mogen niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
De slang komt tevoorschijn en overtuigt Adam en Eva om Gods gebod ongehoorzaam te zijn en van de
boom te eten. Door die daad van rebellie komen zonde, kwaad, dood en lijden in de wereld. Zo wordt deze
slang neergezet als de bron van het kwaad en de dood, die tot op deze dag in de wereld aanwezig is.
Maar in het midden van deze gebeurtenis, doet God een belofte:
Genesis 3:15
“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht (zaad) en
haar nageslacht (zaad); Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen.”
We lezen dus dat God beloofde dat op een bepaalde dag in de toekomst iemand zal komen - een zoon van
Eva – die het hoofd van de slang zal verpletteren en in feite de bron van het kwaad en de dood overwint.
Toch zal deze toekomstige held daarbij gewond raken terwijl hij het kwaad verslaat - de slang zal zijn hiel
verbrijzelen.
Dit verhaal komt terug in Genesis 12 wanneer God Abram roept en hem vertelt dat zijn nakomelingen een
zegen zullen zijn voor alle landen van de wereld.
Genesis 12:1-3
“De HEERE (JHWH) zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van
uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en Uw
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt,
zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
Dus kiest God Abram uit om door zijn nageslacht vrede en zegen in de wereld te herstellen. Gods plan is
om Abrahams nakomelingen te gebruiken om de volken te bereiken. Daarom wordt Israël in Exodus 19:6
een koninkrijk van priesters en een heilige natie genoemd. Ze zouden als priesters gaan functioneren voor
de volken en hen onderwijzen over de God van Israël, zodat de volken dichter tot God zouden naderen.
Als we verdergaan met dit verhaal, zien we dat één van Abrahams nakomelingen wordt uitgekozen - Juda.
Genesis 49:10 voorspelt dat één van de nakomelingen van Juda een koning zal zijn, "en Hem zullen de
volken gehoorzamen."
Zoals we weten kwam er een koning uit de stam Juda, die David heette. En opnieuw kiest God, in 2
Samuël 7:12-13, één van de nakomelingen van David en geeft hem de opdracht om vrede en zegen te
herstellen voor de wereld. Dit is waar het concept van de Messias vandaan komt; een gezalfde zoon van
David die ooit voor eeuwig zal regeren.
Maar niemand onder de zonen van David maakt deze belofte waar. Ze zondigen allemaal. Ze sterven
allemaal en uiteindelijk wordt Israël uit het land verbannen. We bereiken uiteindelijk een punt in de
TENACH, waar er geen koningen van Israël meer zijn om de belofte van God te vervullen. En het lijkt
erop dat alle hoop is vervlogen. Maar tijdens de Babylonische ballingschap zijn er enkele profeten, zoals
Jeremia en Jesaja, die blijven spreken over deze komende koning.

In deze profetieën over de komende koning staan enkele interessante passages over een persoon die
bekend is geworden als “de lijdende knecht”. Deze persoon vervult de opdracht en het doel van Israël –
de afstammelingen van Abraham - door een licht voor de heidenvolken te zijn:
Jesaja 42:6-8
“Ik, de HEERE (JHWH), heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal
U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de
heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de
gevangenis wie in duisternis zitten.”
Wie is deze Dienaar? Terwijl de meeste joodse traditie denkt dat deze dienaar Israël is, als volk, is er ook
een Joodse traditie die zegt dat deze Dienaar de Messias is. Maakt de tekst duidelijk welke visie correct
is? We lezen verder.
Jesaja 49:1-3
“Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De HEERE (JHWH) heeft Mij
geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. Hij heeft
Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij geborgen.
Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen
Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.”
Sommige mensen komen misschien in de verleiding om hier te stoppen en te zeggen: “Zie je wel! De
lijdende dienaar wordt hier heel duidelijk geïdentificeerd als Israël, niet als de Messias!” Maar als we
verder lezen, zien we iets interessants.
Jesaja 49:4-5 (NBG)
“Doch Ik zeide: Tevergeefs heb Ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt.
Evenwel, mijn recht is bij de HERE (JHWH) en mijn vergelding is bij mijn God. Maar nu zegt de
HERE (JHWH), die mij vanaf de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot Hem
terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen
des HEREN (JHWH) en mijn God was mijn sterkte.”
Hier zien we dus een onderscheid tussen deze Dienaar van Jesaja en het volk Israël, ook al wordt er naar
deze dienaar verwezen als Israël! Dus hoe kunnen we dit met elkaar rijmen?
De beste manier om het op te lossen is te kijken naar deze Dienaar als een vertegenwoordiger van Israël
die de opdracht van Israël vervult.
Denk aan een Olympische atleet uit Nederland. De atleet vertegenwoordigt het hele volk. En als deze
individuele atleet een gouden medaille wint, lezen we in alle krantenkoppen: “Nederland wint een gouden
medaille”, omdat deze atleet ons land vertegenwoordigt.
Een andere analogie is die van een koning of leider van een land die het land vertegenwoordigt. Toen
president Trump zich terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs stond in alle krantenkoppen: “De VS
trekt zich terug uit het Klimaatakkoord van Parijs”, omdat de leider van de Verenigde Staten het hele land
vertegenwoordigt.

Op dezelfde manier moeten we de lijdende dienaar in Jesaja bekijken. Omdat deze persoon de opdracht
van Israël vertegenwoordigt, wordt Hij Israël genoemd.
Als we deze passage onderzoeken, lijkt het erop dat deze dienaar het gevoel heeft dat Hij heeft gefaald in
Zijn opdracht naar Zijn eigen volk, Israël. Als we dit in het licht van Jesjoea bekijken, zien we hoe dit kan
kloppen. Het is 2000 jaar geleden sinds de eerste komst van Jesjoea en nog steeds heeft de meerderheid
van het Joodse volk Hem niet aangenomen. Maar laten we eens kijken wat God zegt in het volgende vers:
Jesaja 49:6
“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van
Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een
Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde.”
Dus zeg JHWH over deze Dienaar dat Zijn bediening voor Zijn eigen volk Israël te gering is. Gods plan
is dat deze Dienaar een Licht wordt voor de heidenvolken en redding brengt aan het einde van de aarde.
Wie kennen wij die in dit plaatje past? Het voor de hand liggende antwoord is Jesjoea. We hebben de
vruchten van de bediening van Jesjoea gezien waardoor de volkeren zijn aangeraakt. Miljarden mensen
over de gehele wereld hebben zich aangesloten bij de God van Israël door de bediening van Jesjoea.
Als we deze passages bekijken, in combinatie met Jesaja 52:13 - Jesaja 53:12, dan ontwikkelt zich een
nog veel duidelijker beeld. Dit staat in de Schrift over de Dienaar uit Jesaja:
•
•
•
•
•
•
•

Hij zal een persoon zijn in Israël (49:4-5)
Hij zal de roeping van Israël vervullen om een Licht voor de natiën te zijn (42:1-7)
Het lijkt erop dat Hij in eerste instantie heeft gefaald om heel Israël de vergaderen en terug te
roepen tot God (49:4-5)
Hij zal heel veel lijden voordat Hij verhoogd wordt (52:13-15)
Hij zou onschuldig zijn, maar tot een “schuldoffer” worden gesteld voor de zonden van Israël en
de gehele wereld (53:9-10)
Door Zijn lijden komt genezing en vrede voor alle mensen (53:4-8)
Hij “heeft Zijn ziel uitgestort in de dood,” maar leeft voort om voor de overtreders voorbede te
doen (53:11-12)

Zo eindigt de TENACH met deze spannende wending: Op een zekere dag zal er een Koning komen die al
deze profetieën vervult. En zoals we duidelijk zien in het Nieuwe Testament, is deze missie vervuld in
Jesjoea. Hij komt de eerste keer om de eerste fase van deze Messiaanse profetie te volbrengen door Zijn
priesterlijke werk van verzoening doen voor de zonde en Hij zal opnieuw komen om de tweede fase te
voltooien.
Maar wacht even! Er is meer! De TENACH geeft ons een tijdlijn voor het tijdstip waarop de eerste fase
van deze Messiaanse profetie moet worden volbracht. Als we Daniël 9 bekijken, gebeurt dit tegen het
einde van de Babylonische ballingschap. Daniël bidt en vraagt God om genade en smeekt Hem om
Jeruzalem te herstellen en de tempel herbouwen. Gabriël, de boodschapper van de Heer, komt naar Daniël
en zegt dan dit:

Daniël 9:24-26
“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen,
de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand
te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U
moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om
Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig
weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de
tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een
volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom ten gronde richten. Het
einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen
waartoe vast besloten is.”
Dus je moet eerst begrijpen dat als deze passage spreekt over “weken”, het gaat om een week van zeven
jaar. Vrijwel alle Bijbelcommentatoren zijn het erover eens dat de uitdrukking “70 weken” spreekt over
een tijdsperiode van 490 jaar.
Dus een eenvoudige, simpele manier om deze passage te bekijken is dat er een periode van 490 jaar is,
waarin deze 6 dingen moeten gebeuren: “de overtreding moet eindigen, de zonden worden verzegeld, de
ongerechtigheid wordt verzoend, een eeuwige gerechtigheid wordt tot stand gebracht, het visioen en de
profeet worden verzegeld en de allerheiligste plaats wordt gezalfd.” Dit is zo'n belangrijke profetie dat dit
het gebed van Daniël over de terugkeer uit ballingschap en de herbouw van Jeruzalem overschaduwt.
Dus waarom is deze profetie belangrijk? Omdat het ons een tijdschema geeft wanneer deze specifieke fase
van het werk van de Messias moet zijn voltooid, namelijk voordat de Tweede Tempel werd vernietigd. In
de passage staat dat er een “Gezalfde” zal komen - dat is de Messias - en dat Hij zal worden “uitgeroeid
(afgesneden)”. Die uitdrukking wordt, blijkens Exodus 31:14, in de Bijbel gebruikt om een executie te
beschrijven. Dan zal “de stad en het heiligdom” worden vernietigd. De meeste Bijbelgeleerden zijn het
erover eens dat de profetie van de vernietiging van “de stad en het heiligdom” werd vervuld in de
Romeinse verwoesting van Jeruzalem in 70 n. Chr.
Dus geeft de profetie aan dat ergens nadat de Messias wordt afgesneden of geëxecuteerd, Jeruzalem en de
tempel opnieuw worden vernietigd. Dus moest de Messias komen en Zijn werk van verzoening voor
ongerechtigheid vervullen, de eeuwige gerechtigheid, enz. en daarna worden geëxecuteerd voor de
Romeinse verwoesting van Jeruzalem in 70 n. Chr.. De enige kandidaat die daarvoor in aanmerking komt,
is Jesjoea.
Dit zijn slechts drie redenen uit velen, maar wij geloven dat ze voldoende zijn om met volle zekerheid vol
te houden dat Jesjoea werkelijk de Messias van Israël is.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!
Wil je hier meer over weten of ben je op zoek naar ander onderwijs, bezoek onze website
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

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

