
 

HET GEHEIMENIS VAN DE MESSIAS 
 
Wie is de Messias? Is Hij al gekomen? Moet Hij nog komen? De profeten in de 
Tenach spreken over de komst van de Messias. Maar de Messiaanse profetieën in 
G’ds Woord worden niet duidelijk aangegeven als Messiaanse profetieën. Wat 
duidelijk is, is dat de boodschap over de Messias verborgen zit in G’ds geschreven 
Woord. Het is een geheimenis! Geleidelijk aan werd door middel van G’ds Woord en 
de Joodse traditie dit geheimenis aan ons bekend gemaakt. 
 
In het Brit haChadasja (het Nieuwe Verbond) staat geschreven: 
 
Rom.16:25–27 
Hem nu, Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de 
prediking van Jesjoea de Messias, overeenkomstig de openbaring van het 
geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, 
[26] maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle 
heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige G’d, om hen 
tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, [27] aan Hem, de alleen wijze G’d, zij door 
Jesjoea de Messias, de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
1 Kor. 2:7 
Wij spreken echter de wijsheid van G’d, als een geheimenis; een wijsheid die 
verborgen was en die G’d vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 
 
Kol.1:25–26 
Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van G’d, die 
mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 
[26] namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, 
maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 
 
Kol. 4:3–4 
Bid meteen ook voor ons dat G’d voor ons de deur van het woord opent, om van het 
geheimenis van de Messias te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,  
[4] opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.  
 
De profeten spraken over dit geheimenis. Zij keken (als het ware) vanaf een berg, 
naar de berg van de komende Messias. Maar tussen die twee bergen zat het dal van 
de geschiedenis. En door dit dal heen zou, geleidelijk-aan, de komst van de Messias 
zich ontvouwen. Veel profetieën werden en worden dan ook geleidelijk-aan vervuld. 
 
Het geheimenis van de Messias, die door middel van G’ds Woord tot ons komt, laat 
zien dat de Messias twee bedieningen heeft. Namelijk die van: 
 

1. de Hogepriester (de lijdende Knecht, rijdend op een ezel. Het is de Messias 
die voor de mensen het komende Koninkrijk van G’d proclameert, en vertelt 
hoe de mensen bij dit Koninkrijk kunnen horen). 

 
2. de Koning (de Heerser die de vijanden van de Eeuwige zal vernietigen en het 

Koninkrijk van G’d op aarde zal herstellen). 



  
Deze twee bedieningen zitten verweven in de voorzeggingen (profetieën) over de 
komst van de Messias. De rabbijnen dachten zelfs op een bepaald moment, dat er 
twee verschillende Messiassen zouden komen. Een Messias ben Joseef (de zoon 
van Jozef, de lijdende Messias) en de Messias ben David (de zoon van David,de 
heersende Messias). Uiteindelijk werd het duidelijk dat de Messias niet één keer, 
maar twee keer zou komen. Namelijk eerst als de Messias ben Joseef (de lijdende 
Knecht van de Eeuwige) en dan als de Messias ben David (heersende Koning van 
de Eeuwige). 
 
Om de profetieën over de Messias goed te begrijpen, is het belangrijk deze in hun 
historische context te lezen. Zo wordt bijvoorbeeld de terugkeer uit de Babylonische 
ballingschap gezien als een verwijzing naar de toekomstige vervulling van 
Messiaanse profetieën. 
 
Het is ook belangrijk voor de uitleg van de profetieën over de Messias, om je ervan 
bewust te zijn dat de Messias de vertegenwoordiger is van Zijn volk. Als Joodse man 
vertegenwoordigt Hij het Joodse volk! 
 
Hier volgen een aantal profetieën over de Messias: 
 
Zaad van de vrouw                     Gen. 3:15 
Van de stam Juda                Gen. 49:10 
Familie van Isaï                         Jes. 11:1                        
Zoon van David                        Ps. 132:11; Jer. 23:5; 33:15 
Profeet zoals Mozes                 Deut. 18:15, 19 
Zoon van G'd                             Ps. 2:12 
Zijn Eeuwig bestaan                  Micha 5:1                     
De Arm van Adonai                   Jes. 51:5,9-10; 52:10; 53:1; 59:16-20 
Tijd van Zijn komst                     Dan. 9:24-26                 
Zijn komst aangekondigd          Jes. 40:3-5; Mal 3:1 
Geboorteplaats                        Micha 5:2 
Geboren uit een maagd            Jes. 7:14                        
Lijdende Knecht                      Jes. 53                         
Gezalfd door G'ds Ruach        Jes. 11:1–4; Jes. 61:1; Ps. 45:8 
Zijn bediening en namen          Jes. 9:1-8                      
Zijn bediening     Jes. 35:5-6; Jes. 42:1-4; 49:1-8;                              
Tweevoudige bediening         Jes. 61:1-11 
Zal rijden op een ezel                  Zach. 9:9 
Komt naar de Tempel                 Hag. 2:7-9; Mal. 3:1.   
Ongeloof van zijn broers           Ps. 69:9 
Verworpen door Leiders           Ps. 118:22                      
 -en door Joden en  heidenen        Ps. 2:1-2                               
Verraden door een vriend        Ps. 41:10 
Verlaten door talmidiem.   Zach. 13:7;   
Verraden voor zilverstukken  Zach. 11:12-13 
Bespuugd en gegeseld          Jes. 50:6 
Zijn lijden     Ps. 22; 69:22; 109:25; Jes.53 
Het pesach-Lam van G'd            Gen. 22:8,14; Ex. 12:4-7; 
Verlaten door vrienden en familie  Ps. 38:12     



Duisternis                Amos 8:9 
Zijn lichaam doorstoken       Zach. 12:10 
Zijn opstanding uit de dood          Ps. 16:10; Jes. 53:8 – 11; Ps. 2:7 
Terug naar  G’d   Ps. 68:19 
Aan G'ds rechterhand               Ps. 110:1, 4    
Nieuwe Verbond            Jer. 31:31; Jes. 42:6 
Wederkomst               Zach. 14:3-6; Dan. 7:13 
Zijn komende Koninkrijk              Ps. 2:6; Dan. 2:34-35   
Mensenzoon           Daniel 7:13    
 
Al deze profetieën spreken over een Joodse man. Wie is deze man?  Is Hij al 
gekomen? Hoe weten wij dat Hij een afstammeling is van het Huis van David? Want 
de belangrijkste gegevens over de Joodse stambomen zijn verloren gegaan bij de 
verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70 g.j. Dus de Messias moet vóór de 
verwoesting van de tempel gekomen zijn. 
 
De Eeuwige wil dat wij zijn Messias zullen vinden en bij Zijn Koninkrijk zullen horen. 
Wij kunnen zelf niet zómaar de Messias vinden, we hebben daar de hulp van de 
Eeuwige bij nodig. Als U Hem nog niet kent, vraag dan aan de Eeuwige om de 
Messias aan U te openbaren. En wie al in Hem geloven, weten wie de Messias is. Het 
is Hij, die was en die is en die komen zal!  
 
 

 
  
      
 
 
 © 2012 Shiloach Messianic Fellowship                                                                                                                                                                                                   


