
De Messias van Israël  
Wim Nieuwenhuis 

Efraïm, de Messias ben Jozef, de lijdende 
Messias in de Joodse traditie



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 VAN ISRAËL

Herstel door de lijdende Messias

Stam van Juda –> David -> Messiaanse koning in eeuwigheid 

Stam van Efraïm –> zonde -> vloek -> verlorenheid -> dood -> 
Messias Efraïm, de zoon van Jozef, onder-koning aan het kruis:  

    - Hij herstelde de eenheid tussen verloren mensheid en God 

    - Hij herstelt de eenheid  tussen Juda (2 stammen) en Efraïm (10 
stammen), zoals zal blijken bij Zijn (Weder-) Komst



JOHANNES 1

De Messias ‘Efraïm, de zoon van Jozef ’ 

46 Filippus vond Natanael en zeide tot hem: Wij hebben Hem 
gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de 
profeten, 

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. 

50 Natanael antwoordde Hem (Jezus): Rabbi, Gij zijt de Zoon van 
God, Gij zijt de Koning van Israël (Messias zoon van David)! 



MARCUS 8

Jezus verbied over Hem als de Messias (zoon van David) te spreken

27 Onderweg vroeg Hij (Jezus) zijn discipelen en sprak tot hen:  
Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? 

28 Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper; en de anderen, 
Elia; weer   anderen: Een van de profeten. 

29 En Hij vroeg hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus 
antwoordde en zeide: Gij zijt de Messias [zoon van David]. 

30 En Hij verbood hun  nadrukkelijk  met iemand hierover te spreken.



MARCUS 8

Jezus spreekt vrijuit over zijn lijden als de Messias (ben Jozef)

31 En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden 
en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de 
schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. 

32 Hij sprak dit woord vrijuit. En Petrus [die alleen de Messias zoon van 
David wilde] nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.  

33 Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen,  
bestrafte Hij Petrus en zeide: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt niet 
bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 



DE LIJDENDE JEZUS AAN HET KRUIS

Rembrandt



LUCAS 24 | JEZUS EN DE EMMAÜSGANGERS

Jezus, de lijdende Messias, Efraïm, de zoon van Jozef

25 En Hij (Jezus) zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, 
dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. 

26 Moest de MESSIAS (de zoon van Jozef, als mens)  dit niet lijden  
om in zijn heerlijkheid in te gaan? 

27 En Hij begon bij Mozes (Tora) en bij al de Profeten en legde hun 
uit,  wat in al de (Ge-)Schriften op Hem betrekking had (Tenach/
OT)! 



GENESIS 48 | JACOB ZEGENT EFRAÏM, DE ZOON VAN JOZEF 

Rembrandt 1656



GENESIS 49

Jacobs zegen aan Juda en Jozef

Juda:  voorvader van Koning David en de Koning Messias 

10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen 
zijn voeten, totdat Silo  komt, en hem zullen de volken gehoorzaam 
zijn. 



GENESIS 49

Jacobs zegen aan Juda en Jozef

Jozef: typologische voorvader van  
de lijdende Messias in de Joodse Traditie 

22 Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een 
bron; zijn takken stijgen boven de muur uit; 23 De boogschutters 
hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend, 24 Maar 
zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de 
handen van de Machtige Jakobs, daar de Steenrots Israels zijn 
herder is;



ZACHARIA 12

Messias, zoon van Jozef 

10 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.



GENESIS 49

Jacobs zegen aan Juda en Jozef

Jozef: typologische voorvader van  
de lijdende Messias in de Joodse Traditie 

26 De zegeningen van uw Vader gaan de zegeningen van mijn 
voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige 
heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel 
van de uitverkorene onder zijn broeders  
[Jozef de onder(ste) koning].



JEZUS STERFT OP DE SCHEDELPLAATS ALS DE KONING ER JODEN



DEUTERONOMIUM 33

Profetische zegen van Mozes voor zijn dood 

13 Van Jozef zei hij: Zijn land zij door de Here gezegend met de 
kostelijkste gave des hemels, … ,  
16 En met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de 
kostelijkste gave van de aarde en haar volheid; met het 
welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; 
dat moge komen op het hoofd [Hebr RoSj=eerste] van Jozef, op 
de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders.



DEUTERONOMIUM 33

Profetische zegen van Mozes voor zijn dood 

17 De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn 
horens van een woudos [aleph/ 1e] [= type van de Messias zoon 
van Jozef  JT-TgO] ;  

daarmee zal hij de volken in eenheid stoten, alle einden der aarde.  
Dit zijn de tienduizenden van Efraïm en dit zijn de duizenden van 
Manasse. 



DEUTERONOMIUM 33

Efraïm: grote wilde stier, die de volken der aarde in eenheid zal 
stoten: over hen zal regeren met autoriteit 

Efraïm zoon van Jozef zal gedood worden door heidenen 
      (sommige versies) weer opstaan uit de dood



JOHANNES 19: 4, 5

4 En Pilatus kwam wederom naar 
buiten en zei tot hen:  

Zie, ik breng Hem voor u naar 
buiten, opdat gij weet, dat ik 
geen schuld in Hem vind. 

5 Jezus dan kwam naar buiten 
met de doornen- kroon en het 
purperen kleed.  

En (Pilatus) zeide tot hen:  
Zie, de mens



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Israëls Eenheid gebroken 

Stam van Juda – David - koning = Zuidrijk  

Stam van Efraïm (de zoon van Jozef, onder-koning)  
leidend noordrijk met 10 stammen, splitsen zich af van Juda het 
zuidrijk en van de God van Israël



1 KONINGEN 12

Jerobeam van Efraïm

25 Jerobeam versterkte Sichem op het gebergte van Efraïm 
[hartland van Israel], en ging er wonen…  
26 En Jerobeam zeide bij zichzelf:  
Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. 

27 Indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen in de tempel 
des Heren te Jeruzalem, zal het hart  van dit volk terugkeren tot 
hun heer, tot Rechabeam, de koning van Juda; dan zullen zij mij 
doden en terugkeren tot Rechabeam, de koning van Juda.



1 KONINGEN 12

Jerobeam van Efraïm

28 Toen overlegde de koning en maakte twee gouden kalveren,  
en zei tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar 
Jeruzalem.  
Dit zijn uw goden, o Israel, die u uit het land Egypte hebben geleid. 
 
29 Hij stelde het ene op te Betel en het andere plaatste hij te Dan. 
30 En dit werd een oorzaak tot zonde. Zelfs was het volk voor het 
ene [beeld] uitgelopen tot Dan toe.  
(God de rug toe keren, en zover mogelijk weg lopen van God!)



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Jezus is aan het kruis, voor ons 
tot zonde geworden:  

 
als Efraïm, zoon van Jozef



DE MESSIAS VAN ISRAËL

Herstel door de lijdende Messias

Stam van Juda –> David -> Messiaanse koning in eeuwigheid 

Stam van Efraïm –> zonde -> vloek -> verlorenheid -> dood -> 
Messias Efraïm, de zoon van Jozef, onder-koning aan het kruis:  

    - Hij herstelde de eenheid tussen verloren mensheid en God 

    - Hij herstelt de eenheid  tussen Juda (2 stammen) en Efraïm (10 
stammen), zoals zal blijken bij Zijn (Weder-) Komst


