
De Messias van Israël  
Wim Nieuwenhuis 

David en Jezus, de Messias ben David,  
de Koning Messias in de Joodse traditie



MEEMRA

GOD ROEPT ABRAM  IN ZIJN VERBOND
       

DIERENVLEES + BLOED

MEEMRA = WOORD VAN GOD

MESSIAANS / DE MESSIAS



JESAJA 42:1

Zie, Mijn Knecht, De Messias,  
die Ik (aan)breng, Mijn 

Uitverkorene,  

in Wie welbehagen / 
verrukking [heerlijkheid] is: 

Mijn  Meemra  [Mijn WOORD] 

Ik zal Mijn Geest op Hem 
leggen.  

 
Hij zal de heidenvolken Mijn 

recht openbaren.  

Zie, Mijn Knecht, Die Ik 
ondersteun, Mijn 

Uitverkorene,  

in Wie Mijn ziel een 
welbehagen heeft; 

 
Ik heb Mijn Geest op Hem 

gelegd. 
 

Hij zal tot de heidenvolken 
het recht doen uitgaan.

HSV TARGUM JONATHAN



MEEMRA IN ARAMESE BIJBELS

GOD ROEPT ABRAM  IN ZIJN VERBOND
       

DIERENVLEES + BLOED

MEEMRA   D ’’    [Adonai / JHWH]     (Aramees) 

WOORD VAN DE HEER / GOD           (Nederlands) 

Het WOORD is apart/onderscheiden van,  
en ook het / dezelfde als God 



JOHANNES 1:1

GOD ROEPT ABRAM  IN ZIJN VERBOND
       

DIERENVLEES + BLOED

1 In den beginne was het Woord  
[Grieks Logos -> Targum-Aramees: Meemra] 

en het Woord was bij God en het Woord was God.   
 
2 Dit was in den beginne bij God. 

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 
geworden, dat geworden is. 

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 

5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 



JESAJA 51

GOD ROEPT ABRAM  IN ZIJN VERBOND
       

DIERENVLEES + BLOED

1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Here zoekt.  
 
Aanschouwt de rots (Tsoer) waaruit gij gehouwen zijt,  
en de holte van de (water)put  waaruit gij gegraven zijt; 

2 Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sarah, die u baarde;  
want Ik riep hem (twee-eenheid) als eenling en Ik zegende hem  
en vermenigvuldigde hem. 

3 Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; 
Hij maakt haar woestijn als Eden (paradijs) 
en haar wildernis als de hof des Heren (idem);  
blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden,  
loflied en geklank van gezang.



GENESIS 20 & 21

En AbraHam plantte een   
   Tamarisk  in Be’er Sjeba - אשל
(Bron / put van de 7) 

               achilah = eten - א =   אכילה

            sjetijah = drinken -  ש =  שתיה

        lewajah = begeleiden -   ל  =   לויה

 



GENESIS 20 & 21

En Abraham plantte een  
omheinde hof,  

een paradijs (je)



JEZUS: WOORD VAN GOD, DE MESSIAS

Genesis 21:33 En Abraham plantte een  
tamarisk [hof/paradijs] in Be’er Sjeba (Bron van de Zeven)

en bereidde in het midden ervan eten en drinken  

voor hen die arriveerden bij de grens; 

En zij aten en dronken, en wilden hem betalen voor wat ze 
hadden gegeten en gedronken, maar hij wilde het niet van 
hen aannemen; 



JEZUS: WOORD VAN GOD, DE MESSIAS

Genesis 21:33 En Abraham plantte een  
tamarisk [hof/paradijs] in Be’er Sjeba (Bron van de Zeven)

maar onze vader Abraham sprak hen toe over dat wat hij 
had gezegd:  

dat de wereld is [geworden/geschapen] door Zijn 
WOORD / MEEMRA. 

Bid tot jouw Vader die in de hemel is, van wiens overvloed 
je gegeten en gedronken hebt.



JEZUS: WOORD VAN GOD, DE MESSIAS

Genesis 21:33 En Abraham plantte een  
tamarisk [hof/paradijs] in Be’er Sjeba (Bron van de Zeven)

En zij kwamen niet van hun plaats in beweging,  

tot het moment dat hij hen tot bekeerlingen/dopelingen 
had gemaakt,  

en hen de weg naar de eeuwigheid onderwezen had.



JEZUS: WOORD VAN GOD, DE MESSIAS

Genesis 21:33 En Abraham plantte een  
tamarisk [hof/paradijs] in Be’er Sjeba (Bron van de Zeven)

En Abraham prees en bad daar in de Naam van  
Het WOORD / MEEMRA van de HEER,  
de God van de Eeuwigheid/Wereld.



DE MESSIAS, DE ZOON VAN DAVID

Profetisch-Messiaanse duiding in Joodse Traditie

1e   Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh / ‘OT’) 

        2e   Aramese bijbels (Targoemiem) 

                3e   Nieuwe Testament (Beriet Chadasj)



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Messias: de zoon van David



MESSIAS, DE ZOON VAN DAVID

Profetisch-Messiaanse duiding in Joodse Traditie

1e   Genealogisch / geslachtsregister  

        2e   Typologisch 



2 SAMUEL 7

Genealogie van de Messias, zoon van David

12 Wanneer uw [Davids] dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste 
zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen 
optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 

16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw 
aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. 

17 Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezicht, heeft Natan tot 
David gesproken.



MATTHEÜS 1

Nieuw Testament Genealogisch

1 Geslachtsregister van Jezus Christus / Messias, de zoon van David, de 
zoon van Abraham. 

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die 
Christus / Messias genoemd wordt. 

17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten  
en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten  
en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.



MATTHEÜS 1

Nieuw Testament Genealogisch

  דוד

4 + 6 + 4 = 14 = 
 

Davidisch-Messiaans eeuwig-perspectief



DE MESSIAS VAN ISRAËL

De goede herder De Koning die de oorlogen  
van de Heer voert



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Koning David,  
type van de Vredevorst



HOSEA 3:4-5

Uitleg Aramese Bijbel

4. For the people of Israel shall dwell many days with no king from the 
house of David, and with no one to exercise authority over Israel, no one 
to offer an acceptable sacrifice in Jerusalem, and no cult pillar in Samaria, 
no ephod and no interpreters.  

5. After that, the people of Israel will return and seek the worship of the 
Lord their God, and will obey the Messiah son of David their king. 



MESSIAS, DE ZOON VAN DAVID

Profetisch-Messiaanse duiding in vroeg Joodse Traditie

- Vol van de Heilige Geest 
- Goede Herder die beschermt de schapen en geneest ziekte 
- Neemt de Torah in acht 
- Spreekt rechtvaardig recht als Koning 
- Voert de oorlogen des Heren, tegen de vijandige volken der aarde die            
tegen God en Israël strijden (Ps.2:1-2); Gog en Magog 
- Verenigd heel Israël onder zijn Koningschap 
- Brengt de ultieme Vrede; regeert eens vanuit Jeruzalem over Israël en 
de volken der wereld 



LUCAS 1

Nieuw Testament Genealogisch

31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult 
Hem de naam Jezus geven. 

32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd 
worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David 
geven, 

33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in 
eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.



NIEUW TESTAMENT TYPOLOGISCHE VOORBEELDEN 

Jezus wordt de zoon van David genoemd door:

- 2 blinden die hij geneest (Mattheüs 9:27) 

- Het volk, bij genezing van de blinde stomme (Mattheüs 12:22) 

- Kananese vrouw (Tyrus en Sidon) met de bezeten dochter 
(Mattheüs 15:22) 

- 2 blinden die Hij geneest bij Jericho (Mattheüs 20:30-31) 

- Scharen op palmpasen (Mattheüs 21:9)



DE MESSIAS VAN ISRAËL

ZACHARIA 14:1 E.V.

- De laatste beslissende oorlog van God tegen de volken die 
tegen Hem en Zijn Messias strijden 

- (Weder-) komst van de Messias op de Olijfberg 

- Op die dag – die alleen bij de Heer bekend is 

- En in de avond van die dag zal er licht zijn  
(Joodse Traditie van de Messias)


