
 
 
“Dit document  is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video woorden 

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.” 

 

Onderwijst het Oude Testament dat de Messias twee keer komt? 

Een bezwaar dat vaak wordt opgeworpen tegen Jesjoea (de Hebreeuwse naam voor Jezus) als Messias 

van Israël, is dat Hij een aantal belangrijke profetieën over de Messias niet heeft vervuld. De 

TENACH—dat is het Oude testament—leert dat de Messias heel Israël zal terugbrengen naar het Land 

en een tijdperk van wereldvrede zal brengen. Hij zal ervoor zorgen dat alle volken God zullen kennen. 

Er wordt beweerd dat Jesjoea deze Messiaanse profetieën niet heeft vervuld; Daarom kan Hij niet de 

Messias van Israël zijn. 

 

Hoe reageren wij, als volgelingen van Jesjoea, op deze bezwaren? Het standaard christelijke en 

messiaanse antwoord is dat Jesjoea deze profetieën volledig zal vervullen bij zijn Wederkomst. Dat 

wordt duidelijk onderwezen in het Brit Chadasja—dat is het Nieuwe Testament. En hoewel het waar is, 

vinden sommigen mensen deze reactie niet afdoende. Want als Jesjoea niet deed wat de Messias zou 

moeten doen, waarom moeten we Hem dan accepteren als de Messias, en er vanuit gaan dat Hij het 

uiteindelijk zal vervullen als Hij terugkomt? 

 

De vraag die we moeten stellen is deze: Is de doctrine van een Wederkomst slechts een 

nieuwtestamentische uitvinding, of ligt er een fundament voor dat idee in de TENACH? 

 

We gaan deze vraag onderzoeken door te kijken naar een aantal profetieën uit de TENACH en we gaan 

bepalen of een dergelijk patroon ook op andere plaatsen voorkomt. Om te beginnen gaan we kijken naar 

een aantal passages uit Jeremia. Een groot deel van de bediening van Jeremia vond plaats in de tijd dat 

het Joodse volk in ballingschap werd gevoerd naar Babylon. Veel profetieën van Jeremia gingen over de 

verwachting die ze mochten hebben als God de ballingen weer zou terugbrengen uit Babylon. 

 

Jeremia 24:4-7 

“Toen kwam het woord van de HEERE (JHWH) tot mij: Zo zegt de HEERE (JHWH), de God 

van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb 

weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen ten goede. Ik zal Mijn oog op hen gericht 

houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet 

afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat 

Ik de HEERE (JHWH) ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; 

want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.” 

 



Jeremia 32:36-40 

“Welnu, daarom, zo zegt de HEERE (JHWH), de God van Israël, van deze stad, waar u van zegt: 

Zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel 

gegeven: Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn 

grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar 

deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een 

God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en 

hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet 

zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van 

Mij afwijken.” 

 

Onder andere deze passages uit Jeremia vertellen ons dat God de ballingen terugbrengt uit Babylon, dat 

Jeruzalem herbouwd wordt en vooral dat het hele Joodse volk zich op een dag bekeert tot de Heer. 

 

Dus we moeten ons afvragen of deze profetieën zijn vervuld? Ze zijn inderdaad vervuld, maar ook niet. 

De ballingen keerden inderdaad terug uit Babylon, de stad werd herbouwd en veel Joden keerden terug 

naar de Heer, zoals Jeremia had voorzegd. Maar de vervulling van deze profetieën was slechts ten dele. 

 

Er werd bijvoorbeeld beloofd dat Jeruzalem zou worden herbouwd om nooit weer te worden vernietigd. 

De stad werd later echter vernietigd door de Romeinen, in het jaar 70. 

 

Hoewel geprofeteerd werd dat het Joodse volk zou terugkeren naar het land en nooit weer zou worden 

ontworteld, werden ze later uit hun land verjaagd door de Romeinen. 

 

En wat moeten we met de profetie dat het hele volk God zou dienen met hun hele hart en nooit van Hem 

zou afkeren? Als we kijken naar Ezra en Nehemia, waar we verhalen lezen over de terugkeer van het 

Joodse volk uit Babylon naar Israël, dan zien we dat een overblijfsel van het volk terugkeerde naar de 

Heer, maar het was niet een nationale ommekeer zoals was geprofeteerd. En slechts een eeuw na de 

terugkeer uit de Babylonische ballingschap, lezen we in het boek Maleachi, dat God Zijn volk opnieuw 

oproept om zich te bekeren. Dat past duidelijk niet in het plaatje dat we verwachten bij een hersteld volk 

van Godvrezende mensen. 

 

Aan de andere kant profeteerde Jeremia veel andere dingen die uitkwamen precies zoals hij had 

voorzegd. Hij was degene die zei dat Jeruzalem zou worden vernietigd, en dat gebeurde. Hij zei ook dat 

het Joodse volk in ballingschap zou worden gevoerd naar Babylon voor een periode van zeventig jaar, 

en ook dat gebeurde: 

 

Jeremia 29:10 

“Want zo zegt de HEERE (JHWH): Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, 

zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar 

deze plaats.”  

 

Dus het is duidelijk dat Jeremia geen valse profeet is. Hij is beproefd en keer op keer bleek hij de 

waarheid te spreken. Maar wat moeten we dan met al deze profetieën die slechts deels lijken te zijn 

vervuld? Was Jeremia aan het overdrijven? Of is dit misschien een patroon dat we vaker tegenkomen bij 

Bijbelse profetie? We gaan een andere Bijbelse profeet bekijken bij wie we hetzelfde zien. 

 

De profeet Ezechiël was een balling in Babylon toen God tot hem sprak over de terugkeer van de 

ballingen naar Israël. Ezechiël zei dat Jeruzalem zou worden herbouwd en dat het volk daar zou wonen 



in vrede en in veiligheid. In Ezechiël 40-48 spreekt de profeet over een fantastische nieuwe Tempel en 

een rivier die genezing brengt en die uit de Tempel stroomt. En in hoofdstuk 36 van Ezechiël, wordt 

opnieuw geprofeteerd dat er op nationale schaal een bekering zal zijn van het volk Israël—dat ze een 

nieuw hart zullen krijgen en de Heer volledig zullen dienen en gehoorzamen. 

 

Ezechiël 36:24-28 

“Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land 

brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van 

al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw 

binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees 

geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.” 

 

We stellen de vraag dus nogmaals: zijn deze profetieën vervuld? Ja! Maar slechts ten dele. Het Joodse 

volk keerde inderdaad terug naar het land; Jeruzalem werd herbouwd en er werd een nieuwe Tempel 

gebouwd; veel Joden bekeerden zich tot JHWH. En toch is een groot deel van de profetie nog niet ten 

volle gerealiseerd. De Tweede Tempel werd niet gebouwd volgens de specificaties die zijn beschreven 

in Ezechiël 40-48 en in het jaar 70 werd hij opnieuw verwoest. Hoewel een overblijfsel terugkeerde tot 

JHWH, kreeg niet heel Israël een nieuw hart om Hem volledig te gehoorzamen. En tot op deze dag heeft 

Israël te maken met geweld en terrorisme; ze wonen dus niet in vrede. 

 

Christenen en Joden zijn het erover eens dat de Messias op een dag zal komen en al deze profetieën 

volledig zal vervullen. Maar Jeremia en Ezechiël hadden niet voorzien dat al deze dingen pas duizenden 

jaren na hen zouden plaatsvinden—waarom zouden ze? Jeremia gaf zijn profetieën aan het begin van de 

Babylonische ballingschap en Ezechiël gaf zijn profetieën als gevangene in Babylon. Dus toen God hem 

deze woorden gaf—dat de ballingen zouden worden teruggebracht, dat Jeruzalem zou worden 

herbouwd, dat het volk zou terugkeren tot de Heer en in vrede zou wonen—verwachtten zij dat alles zou 

worden vervuld als het Joodse volk terugkeerde uit Babylon na de periode van 70 jaar. 

 

Je herinnert je misschien dat de discipelen van Jesjoea vergelijkbare sentimenten koesterden. Nadat 

Jesjoea hun verstand had geopend om de Schriften te begrijpen aangaande Zijn dood en opstanding, 

zagen ze dat de profetie zich voor hun ogen had ontvouwd. Natuurlijk veronderstelden ze toen dat alle 

andere profetieën over de Messias ook vervuld zouden worden. Daarom stelden ze Jesjoea, vlak voor 

zijn hemelvaart in Handelingen 1, de volgende vraag: 

 

Handelingen 1:6 

“Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: HEERE (JHWH), zult U in deze tijd voor 

Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 

 

Natuurlijk was de reactie van Jesjoea niet zoals zij verwacht hadden: 

 

Handelingen 1:7 

“Hij zei tegen hen: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn 

eigen macht gesteld heeft.’” 

 

Met andere woorden, het zal gebeuren, maar niet op dit moment. 

 

 



Maar op wat voor manier is dat relevant voor de vraag of de TENACH spreekt over een Wederkomst van 

de Messias? Nou, het laat zien dat er een Bijbelse basis voor is dat profetieën in fases werden vervuld en 

niet altijd in een keer. Deze profetieën van Jeremia en Ezechiël werden inderdaad vervuld nadat het 

Joodse volk terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, maar we wachten nog steeds op de volledige 

vervulling. 

 

Op dezelfde manier geloven christenen en Messianen dat het werk van de Messias in twee fases 

plaatsvindt. De eerste fase was het priesterlijke werk van de Messias. Er was geprofeteerd dat de 

Messias zou komen als lijdende knecht en dat zijn dood verzoening zou brengen voor onze zonden. Dit 

werd door Jesjoea vervuld bij Zijn eerste komst. De tweede fase, die ook een tijdperk van wereldvrede 

zal inluiden, wordt door Jesjoea vervuld bij zijn Wederkomst. En dan zullen deze profetieën uit Jeremia 

en Ezechiël ook volledig werkelijkheid worden. 

 

Als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze tweedelige serie: “De vierde en zevende dag”. 

 

Hoe weten we dat de latere Messiaanse profetieën ooit zullen worden vervuld? Omdat de eerste fase al 

is vervuld. Net zoals de eerste vruchten ons verzekeren dat de rest van de oogst eraan komt, is de 

vervulling van de eerste fase van Messiaanse profetie een verzekering dat de rest zal worden vervuld. 

 

Omdat Jesjoea degene is die de eerste fase vervulde bij Zijn eerste komst, hebben we alle reden om te 

geloven dat Hij degene is die de rest zal vervullen bij Zijn wederkomst. Het is te vergelijken met de 

aankoop van een huis, waarbij je een aanbetaling doet. Die aanbetaling is de garantie dat je de rest van 

de betaling uiteindelijk ook zult voldoen. 

 

We kunnen dus concluderen dat het concept van een Wederkomst van de Messias niet iets is dat 

helemaal niet voorkomt in de TENACH. Er zijn precedenten dat Bijbelse profetie fasegewijs wordt 

vervuld, zoals we zagen bij de profetieën over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daarom is 

het niet ongewoon dat de profetieën over de Messias hetzelfde patroon zullen volgen. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
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