
                Top 74 Tenach geschriften…’Wie is de Messias?’ 
 

Veel joodse mensen geloven dat dit zijn de dagen dat de Messias zal komen, 

maar weet u wie Hij is? Dit kleine boekje bevat 74 profetische geschriften 

over de Messias, ontleent aan de Tenach, het Joodse heilige boek. Wilt u 

deze lezen, omdat zij heel helder de identiteit van de werkelijke Messias van 

Israël tonen.     
Jesaja 9:5, 6      [de Messias!]    

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn 

schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu 

aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. 

Micha 5:1, 3       [de Messias!]    

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de 

dagen der eeuwigheid. Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de 

majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij 

groot zijn tot aan de einden der aarde 

Genesis 18:13, 14 

Toen zeide de HERE tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk baren, 

terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, 

over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben. 

Jesaja 7:14        [de Messias!]         

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een 

zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. (God with us) 
 
Zacharia 12:10   (lees ook Psalm 22:7-22)        [de Messias!]    

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der 

genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, 
zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 

 

Daniël 7:9, 13, 14       [de Messias!]    

Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich 

neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol…Ik bleef toekijken in de 

nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij 

begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd 

heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden 

hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn  

koningschap is een, dat onverderfelijk is. 
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Genesis 49:10   (lees ook Numeri 24:17)       [de Messias!]    

De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo 

komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. (De scepter verdween 2000 jaar geleden; 

Rome heerste over Juda in de dagen van Jeshua) 

 
Daniël 9:26 

En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem 

is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad (Jeruzalem) en het heiligdom te gronde 

richten… (dit gebeurde 2000 jaar geleden!) 

 
Daniël 3:24, 25        [de Messias!]    

Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn 

raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden 

de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het 

vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon 

der goden! 
(New King James Version: the Son of God) 

 
Psalm 110:1 (geschreven door Koning David)     [de Messias!]    

Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik 

uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. 

 
Spreuken 30:4        [de Messias!]    

Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie 

heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? 

Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch. 

 
Deuteronomium 18:15, 18, 19        [de Messias!]    

Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben (Mozes), zal de HERE, uw God, 
u verwekken; naar hem zult gij luisteren. 

een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn 

woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, 

die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik 

rekenschap vragen. 

 
Jeasja 59:16-18a, 20       (lees ook Jesaja 63:5, 6 en Ezechiël 22:30)     [de Messias!]    

Hij (de HEERE) zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand 

tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem. 

Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn 

hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in 

een mantel. 18 Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders, 

Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren… 

 
Psalm 40:8-10a         [de Messias!]    

Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te 

doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw 

gerechtigheid… 
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Jesaja 52:10, 13-15         [de gekruisigde Messias!]    

De HERE heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der 

aarde zullen zien het heil van onze God.  Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal 

verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer 

misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der 

mensenkinderen zijn gestalte – zó zal hij vele volken doen opspringen (met Zijn bloed), om 

hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet 

gehoord hadden, vernemen zij. 

 
Jesaja 53:1, 4-6    (lees ook Psalm 98:1-3)     [de gekruisigde Messias!]    

Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter 

hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze 

overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die 

ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen (bloed) is ons genezing 

geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar 

de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen’. 

 
Psalm 22:1, 17      [de gekruisigde Messias!]    

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 

Die mijn handen en voeten doorboren! 

Zacharia 9:9-11          [de gekruisigde Messias!]    

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot 

u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, 

een ezelinnejong. Dan zal Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, 

ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn 

heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde. 

Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed (MESSIAH’S) de gevangenen onder u 

vrij uit de put, waarin geen water is. 

 

Jeremia 31:31-34 

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël 

en het huis van Juda een nieuw (Bloed) verbond sluiten zal. Niet 
zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, 

om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer 

over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het (nieuwe) verbond, dat Ik met het 

huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun 

binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij 

tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: 

Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, 

luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet 

meer gedenken. (…door het bloed van het eeuwige verbond!) 
 

Genesis 3:15        [de Messias!]    

En Ik zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw (Eva), en tussen uw zaad en haar 

zaad; dit (King James Version: Hij = Messias) zal u de kop vermorzelen en gij zult het de 

hiel vermorzelen (door het bloed). 
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Leviticus 17:11   Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar 
gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt 

verzoening door middel van de ziel! 

 
Ezechiël 36:25-28   (lees ook Ezechiël 11: 19,20; 16: 60; 18: 31,32) 

Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw 

afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw 

binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees 

geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen 

wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw 

vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 

Psalm 118:22-26     [de Messias!]    

De STEEN die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een HOEKSTEEN geworden;  

van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HERE 

gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.  Och HERE, geef toch heil, och 

HERE, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen 

u uit het huis des HEREN. 

 
Jesaja 63:8-10  ...Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid was ook Hij 

benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen 

heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij 

waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest.       [de Messias!]    

 
Zacharia 13:7-9         [de gekruisigde Messias!]    

Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van 

de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn 

hand keren tegen de kleinen. In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee 

derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat 

derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen 

louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik 

zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God. 

 
Jesaja 42:1- 4, 6, 7       [de Messias!]    

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik 

heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen 

noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. ...naar waarheid zal hij het recht 

openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben 

gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.  Ik, de HERE, heb u 

geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een (nieuw) verbond 

voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de 

kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. 
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Jesaja 49:5-9 (lees ook Jesaja 11:10)   Maar nu zegt de HERE, die mij van 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 en 

   Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van 

Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht 

der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Zo zegt de HERE, Israëls 

Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van 

heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de 

HERE, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft. Zo zegt de HERE: Ten tijde 

des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u 

behoeden en u stellen tot een (nieuw) verbond voor het volk om het land weder te 

herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, 9 om tot de 

gevangenen te zeggen: Gaat uit! tot hen die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn! 

Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn;   [de Messias!] 

Zacharia 3:6, 8, 9 (lees ook vers 1-4) [de Messias van priester familie van Zadok van Aaron!] 

Hierop vermaande de Engel (Boodschapper) des HEREN Jozua: Hoor toch, gij 

hogepriester (van het geslacht Aäron/Zadok) Jozua, gij en uw gezellen die vóór u zitten – 

zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen – voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de 

SPRUIT (MESSIAS)!, doen komen; voorwaar zie, van de steen die Ik vóór Jozua neerleg – 

op die ene steen zijn zeven ogen – zal Ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de 

HERE der heerscharen, en Ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. 

 

Zacharia 6:11-13    (lees ook Ezra 3:2)       [de Koning Priester!   de Messias!] 

neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hogepriester 

Jozua, de zoon van Josadak, en zeg tot hem: Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een man, 

wiens naam is SPRUIT. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des 

HEREN bouwen. Ja, hij zal de tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit 

bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; 

heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. (MESSIAS, DE PRIESTER KONING) 

 

Genesis 14:18-20          [voordat Hij vleesgeworden Messias!]                                                                                                                                         

En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de 

Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de 

Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht 

heeft overgeleverd. En hij (Abram) gaf hem (Melchisedek) van alles de tienden. 

 

Genesis 32:24, 28, 30 (lees ook Hosea 12: 4 …en in zijn mannelijke kracht streed hij met God) 

                                     [voordat Hij vleesgeworden Messias!]                                                                                                                                         

… Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen 

zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God 

en mensen, en gij hebt overmocht. En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb 

God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. 
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Genesis 22:8, 10-14, 15-18    (lees ook Genesis 18:1, 2, 10, 16-18, 22) 

En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. 

Zo gingen die beiden tezamen. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn 

zoon te slachten. Maar de Engel des HEREN riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, 

Abraham! En hij zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en 

doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt 

onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn 

horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten 

brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin 

voorzien... Toen riep de Engel des HEREN ten tweeden male van de hemel tot Abraham en 

zeide: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw 

zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer 

talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht 

zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht (uw zaad = Messias) 

zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. 

 
Psalm 2:6, 7, 12     [de Messias!]    

Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het 

besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Kust 

de zoon, opdat hij niet toorne  en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt 

zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem (bij de Zoon) schuilen! 

 
Exodus 3:2-6     [voordat Hij vleesgeworden Messias!] 

Daar verscheen hem (Mozes) de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een 

braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. 

Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik 

niet verbrandt. Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de 

braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom 

niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige 

grond. Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van 

Isaak en de God van Jakob. 

 
Exodus 23:20-23      [voordat Hij vleesgeworden Messias!] 

Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen 

naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen 

hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn 

naam is in hem. Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles 

doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen. Want 

mijn engel zal voor uw aangezicht gaan ... 
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Jozua 5:13-15        [voordat Hij vleesgeworden Messias!] 

Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een 

man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg 

hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben 

de vorst van het heer des HEREN. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn 

aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht 

te zeggen? En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw 

voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit. 

 
Richteren 13:3, 18, 20, 22        [voordat Hij vleesgeworden Messias!] 

En de Engel des HEREN verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: Zie, gij zijt onvruchtbaar 

en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Maar de Engel des HEREN 

zeide tot hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Terwijl 

de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de Engel des HEREN op in de 

vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dit zagen, wierpen zij zich op hun 

aangezicht ter aarde. … want wij hebben God gezien. (lees ook Jesaja 9:6) 

 
Jeremia 23:5, 6         [de Messias uit de familie van de Koning David!]    

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige 

Spruit (Son) zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht 

en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig 

wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: DE HERE ONZE 

GERECHTIGHEID. 

 

Jeremia 33:14–18     [de Messias uit de familie van de Koning David en Priester Aaron!]    

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik het goede woord in vervulling zal 

doen gaan, dat Ik over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en 

te dien tijde zal Ik aan David een SPRUIT der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht 

en gerechtigheid in het land zal handelen. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem 

veilig wonen, en zó zal men het noemen: DE HERE ONZE GERECHTIGHEID. Want zo 

zegt de HERE: Nimmer zal het David ontbreken aan een man, die op de troon van het huis 

Israëls gezeten is; en de levitische priesters zal het nimmer ontbreken voor mijn aangezicht 

aan een man die brandoffers offert, spijsoffers ontsteekt en slachtoffers brengt al de dagen. 

(Messias is Koning/priester,uit het nageslacht/zaad van David en Zadok, de 

hogepriester) 

 

Zacharia 9:14, 15, 16   (lees ook Jesaja 27:13)     [do verrezen Heer en Messias!]  

Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here 

HERE zal de bazuin (sjofar) blazen en optrekken in zuiderstormen.  De HERE der 

heerscharen zal hen beschutten, zodat zij verslinden, ja de slingerstenen vertreden… Zo zal 

de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij 

zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. 
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Psalm 24:7-10     [de verrezen Messias is de Koning van Glorie!] 

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der 

ere inga.   Wie is toch de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig 

in de strijd. Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de 

Koning der ere inga. Wie is Hij toch, de Koning der ere? De HERE der heerscharen, 

Hij is de Koning der ere. (sela) 

 
Jesaja 16:5     [de Messias!]    

dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop       

in Davids tent zetelen een (KONING/PRIESTER, MESSIAS, ZOON VAN DAVID), die richt 

en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen 

 
Daniël 10:5, 6, 14, 21     [voordat Hij vleesgeworden Messias!] 

sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen 

omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de 

bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst 

koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte (Messias!) en ik ben 

gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want 

wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. nochtans zal ik u mededelen wat 

geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen 

terzijde, behalve uw vorst Michaël. 

 
Daniël 12:6, 7       [de Messias!]    

en de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van 

de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man 

die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij 

Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, 

tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht 

van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. (zie Deuteronomium 32:39-41) 

 
Jesaja 11:1, 2, 4, 5     (lees ook Jesaja 61:1-3)      [de Messias!]    

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï (David’s vader) en een scheut uit zijn 

wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van 

wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des 

HEREN; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands 

in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de 

adem zijner lippen de goddeloze doden.  Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn 

en trouw de gordel zijner heupen 
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Psalm 89:21, 22, 27-30, 36, 37   (lees ook 4, 5, 35, 38)      [de Messias!]    

Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; Maar mijn trouw en 

mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden;  Hij 

zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, Ik zal hem tot een 

eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.  Voor altoos zal Ik jegens hem 

mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven; zijn nakroost (zijn zaad; 

Messias) zal Ik voor immer doen voortbestaan, en zijn troon als de dagen des hemels. Eenmaal heb 

Ik bij mijn heiligheid gezworen: Hoe zou Ik tegenover David liegen!  Zijn nakroost zal voor altoos 

bestaan, zijn troon zal als de zon vóór Mij zijn… 

 
1 Kronieken 17:10-15  (zie ook 2 Samuël 7:5, 12-16)  [de Messias uit de familie van David!] 

Ook kondig Ik u (David) aan: de HERE zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld 

zijn om tot uw vaderen te gaan, dan zal Ik uw nakomeling (uw zaad) na u doen optreden, een 

van uw zonen, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal Mij een huis bouwen, en Ik 

zal zijn troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een 

zoon zijn; mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem doen wijken, zoals Ik haar van uw 

voorganger heb doen wijken. Ik zal hem voor immer in mijn huis en in mijn koninkrijk 

aanstellen, en zijn troon zal vast staan voor altijd. Geheel overeenkomstig deze 
woorden en dit gezicht, heeft Natan tot David gesproken. 

 
Jesaja 53:1-12           [de gekruisigde Messias!] 

Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 

Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had 

gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem 

zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en 

vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht.  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten 

gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.  

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 

geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, 

maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat 

ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn 

mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten 

bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is 

de plaag op hem geweest.  En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in 

zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal 

hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, 

velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.  Daarom zal Ik hem 
een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven 

heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler 

zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft 
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Jesaja 61:1, 2       [de Messias!]    

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij 

gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen 

van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der 

gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der 

wrake van onze God; om alle treurenden te troosten 

 
Daniël 2:34, 35     [de verrezen Messias!]    

Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een STEEN los, die het 

beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; … maar de STEEN 

(Messiah) die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 

 
Jesaja 28:16     (lees ook Psalm 118:22)     [de verrezen Messias!]    

daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een STEEN ten grondslag, een beproefde 

STEEN, een kostbare HOEKSTEEN van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. 

 
Jesaja 8:14, 15      [de Messias!]    

Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een STEEN, waaraan men zich stoot, en tot een 

rotsblok, waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een 

valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. 15 En velen onder hen zullen struikelen en vallen, 

verpletterd, gestrikt en gevangen worden. 

 

Genesis 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; Jesaja 48:16 

En God zeide: Laat Ons mensen (Adam) maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, 

opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en 

over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 

En de HERE God zeide: Zie, de mens (Adam) is geworden als Onzer een door de 

kennis van goed en kwaad; 

Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet 

verstaan 

Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? 

En nu heeft de Here HERE mij met zijn Geest gezonden! 

 

 

Numeri  24:17, 19     [de Messias!]                                                                                                                  

Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij.  Er zal een ster 

voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; Hij zal de flanken van Moab 

verbrijzelen,en alle zonen van Seth vernietigen. Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de 

stad, zal hij ombrengen. En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de overigen uit de steden 

ombrengen. 
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Jesaja 63:4, 5      [de Messias!]                                                                                                                        

Want de dag van de  wraak was in Mijn hart, en het jaar van Mijn verlosten was gekomen.    

Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, want er was niemand die 

ondersteunde.  Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die  heeft 

Mij ondersteund. 

Jesaja 11:10      [de Messias!]                                                                                                           

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar 

Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 

 

Psalm 8:4-6 

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind (Adam), dat Gij naar hem 

omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister 

gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn 

voeten gelegd…  

 
Psalm 82:6 

Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten;  
Hosea 1:10 

Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of 

te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij 

genoemd worden kinderen van de levende God 

 

Jesaja 59:1, 2 

Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te 

horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw 

zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 

 

Deuteronomium 24:16     (lees ook Ezechiël 18:4  …de ziel die zondigt zal sterven) 

De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet 

om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht 

worden. 

 

Psalm 14:3 

er is niemand die goed doet, zelfs niet één.  (lees ook Psalm 53:1 en 53:3) 

 

Deuteronomium 27:26 

Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk 

zal zeggen: Amen. 

 

Jesaja 64:6     (lees ook Spreuken 7:20) 

Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; 

wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. 
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Jesaja 1:18-20                                                                                                                            

Komt dan, en laat ons samen een rechtzaak voeren, zegt de HEERE; al waren uw zonden     

als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 

worden als witte wol.  Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten.  Maar 

indien gij weigert, en ongehoorzaambent, zo zult gij door het zwaard gegeten worden; want 

de mond van de HEERE heeft het gesproken. 

Hosea 5:15     [de verrezen Messias!]    

Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn 

aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. 

 

Daniël 12:2    (lees ook Hosea 13:14; Jesaja 26:19; Job 19:26; Psalm 49:15) 

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en 

genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen 

 

Numeri 23:19    (lees ook 1 Samuël 15:29) 

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij 

zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? 

 

Jeremia 31:3      (lees ook Deuteronomium 7:6-10, 12, 13) 

Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde,       

daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.  

Deze 70 bijbelgedeelten uit de Tenach bewijzen: Jeshua is de Messias van Israël! 

 

Psalm 138:2 

want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt! 

 

Psalm 119:89 

Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen! 

 

Jesaja 40:8 

Het woord van onze God houdt eeuwig stand! 
 

 

Deze 74 Messiaanse teksten uit het Oude Testament 

bewijzen dat Yeshua de Messias is, niet alleen van Israël, 

maar van de hele wereld! 

 
Jeruzalem, Israël       1/27/2015 

 

DUTCH 


