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Abraham, het zaad van de Messias, Israël en de 
volken, in de Joodse traditie



JOODSE TRADITIE

Oude Testament Joodse Traditie Nieuwe Testament



GENESIS 15

God roept Abram in Zijn verbond 
Dierenvlees + bloed



GENESIS 17

God sluit met AbraHam persoonlijk het bloed-verbond



BESNIJDENIS IN GENESIS 17

Vlees & bloed van mensen + nageslacht op de 8e dag 

Ismaelieten & Israëlieten



DOEL GENESIS 17

AbraHam geroepen uit alle heidense volken 
En gezonden tot het bereiken van de vele volken



JOODSE TRADITIE: ABRAHAM IS HET TYPE VAN DE MESSIAS

God draagt de messiaanse Psalm 110 op aan AbraHam als 
danklied omdat: 
 
             1) Abraham openbaarde Gods hart aan de wereld en                                                                    
a.              aan de mensheid



JOODSE TRADITIE: ABRAHAM IS HET TYPE VAN DE MESSIAS

God draagt de messiaanse Psalm 110 op aan AbraHam als 
danklied omdat: 
             
             2) Abraham de heidenvolken opzoekt en ze wakker            
a               maakt om:                           
a) onder de vleugels van Gods aanwezigheid te komen; 
b) Gods vriendelijkheid te leren kennen: hij onderwijst hen de 
Torah



GENESIS 12:1-3

1 De Here nu zei to Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap 
en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 

2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden.



MESSIAANSE MISSIE IN DE JOODSE TRADITIE

ABRAHAM 

DAVID 

DE MESSIAS

ABRAHAMS 
messiaanse missie 

voortgezet door 
DAVID 

vervuld door 
DE MESSIAS



MESSIAANSE MISSIE IN HET NIEUWE TESTAMENT & DE JOODSE TRADITIE

ABRAHAMS 
messiaanse missie 

voortgezet door 
DAVID 

vervuld door 
DE MESSIAS

JEZUS 
de Messias 

de zoon van  
DAVID 

de zoon van 
Abraham

Nieuwe Testament Joodse Traditie



GALATEN 3:7-8

- Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, 

- kinderen van AbraHam zijn. 

- En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof             
rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie 
verkondigd:  

- In u zullen alle volken gezegend worden.



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Abram 

Sarai

AbraHam

SaraH



ABRAM > ABRAHAM
Tot Genesis 17:5a: alleen Abram in de Tora 
Abram: zonder He – ה  vd de heilige Godsnaam 
             - 49 verzen in Tora van Sinai (7 x 7) 

Vanaf Genesis 17:5b in de rest vd Tenach (‘OT’) 
AbraHam: met He – ה  vd de heilige Godsnaam 
              -139 verzen 

1 Kronieken 1:27 (sleutel)  50e x Abram = 1e AbraHam! 

Dus op de 50ste is Abram => AbraHam geworden!!



JOHANNES 8

56 (Jezus zegt:) Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd  
mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 

57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar 
(geworden)  en hebt Gij Abraham gezien? 

58 Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
Eer Abraham was, ben ik.



SARAI & SARAH  EN ABRAM & ABRAHAM IN HET NIEUWE TESTAMENT

Sarai: 0x   
(wel tot Genesis 17:16a, 
niet in N.T.) 

SaraH:  4x  (N.T.) 

Abram:  0x    
(wel tot Genesis 17:5a, 
niet in N.T.) 

AbraHam:  74x   (N.T.)  
( 70 + 4 ) 



HEBREEËN 11: ABRAHAM EN SARAH

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid 
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, 
zonder te weten waar hij komen zou. 

9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte,  als in een 
vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob,  die mede-
erfgenamen waren van dezelfde belofte;  
 
10 want hij (Abraham) verwachtte de stad met fundamenten waarvan 
God de ontwerper en bouwmeester is.       [Nieuw Jeruzalem, 
Openbaring]



HEBREEËN 11: ABRAHAM EN SARAH

11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om 
moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij 
Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.



JOHANNES 8

56 (Jezus zegt:) Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd  
mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 

57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar 
(geworden)  en hebt Gij Abraham gezien? 

58 Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
Eer Abraham was, ben ik.


