
NAMEN VAN DE MESSIAS IN HET “OUDE” TESTAMENT 

 

I Petr.1:10 “naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten,.., op welke of 

hoedanige tijd, de geest van de Messias in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al 

het lijden dat over de Messias zou komen  en van al de heerlijkheid daarna” 

De Namen van de Messias in het OT, volgens de uitleggingen van de rabbies. Uit: 

- De Talmud (200-500)  alle profeten hebben alleen maar geprofeteerd over de dagen van de 

Messias. De wereld is alleen geschapen voor de Messias. Talmoed is echter dubbel 

gecensureerd; de joden lieten weg wat te veel op Jezus leek en de christenen zetten Joden 

onder druk om geen aanhalingen te doen die antichristelijk zouden zijn. 

- De Midrash (100-500 soms zelfs info van voor Jezus) is minder gecensureerd/aangepast  

- De Targums  (b.v. Jonathan ben Uzziel) die het minst zijn gecensureerd, bevatten 

uitleggingen van het OT in het Aramees vanaf ca. 2 eeuwen BC  en bevat ook vele OT 

verwijzigingen naar de Messias. 

- Tenslotte nog de Zohar (geschreven door voornamelijk Shimon ben Johai) vanaf 2
e
 eeuw. 

 

De verwijzingen over de Messias die we vanavond bespreken, zijn vooral door rabbies 

aangegeven in de periode vanaf ca. 200 BC tot ca. 1500. Natuurlijk zijn de meeste 

verwijzingen ook door in Jezus gelovigen onderstreept. 

 

Gods eerste woorden: Gen. 1:3 en er zij licht (aur) en er was licht: dit is het licht van Messias, 

want in Ps. 36:10 staat: “in uw licht (aur) zien we het licht”  

Gen.3:15  de vrouw haar zaad (messias) zal hem de kop vermorzelen en de slang (duivel) zal 

Hem (messias) de hiel (het woord voor hiel, “oqb” kan ook “voor zoveel als” betekenen)  

vermorzelen 

Gen 22:18 (18:18; 26:4; 28:14):  en in uw zaad (enkelvoud) zullen alle volken der aarde 

gezegend worden.  

 

Verborgen NAMEN VAN DE MESSIAS. Uit de joodse geschriften (vooral uit de Targums) 

Velen vroegere uitleggers zeggen dat overal waar YAWEH (Heere) staat (6700x),   de 

Messias wordt bedoeld. Ex.3:15 de Heere (YAWEH) heeft mij tot U gezonden, dit is mijn 

naam voor eeuwig. God openbaart zich aan mensen als Heere. 

In de Septuagint (Griekse vertaling van de Thora (ca. 200BC) wordt YAWEH vertaalt met 

Kyrios, waarvan Paulus zegt: elke tong zal belijden:  Jezus Christus is KYRIOS (Heere). We 

zullen nu enkele bijzondere namen van de Messias noemen: 

 

PEREZ Gen. 38:29 hoe krachtig zijt gij doorgebroken (Perez) 

Micha 2:13  de doorbreker trekt voor hen op 

 

SHILO  Gen.49:10 (Gen. 49:1 in het laatste der dagen)  totdat Silo komt, Hem zullen de 

volken gehoorzaam zijn. 

 

SOREQA (edele wijnstok) Gen.49:11 Hij zal zijn ezel aan de Wijnstok binden. Ez.17:6 

 

DE ENGEL v/h VERBOND.(Mal.3:1)de Heere die gij zoekt namelijk DE ENGEL … 

 

DE TWEEDE MOZES Deut.18:15,19 een profeet uit uw midden zoals ik ben…  

 

DE HEERE ONZE RECHTVAARDIGHEID (Jer.23:6; 33:16) Zo zal men Hem noemen 

 



PNIEL (Gen.32:30) en Jakob noemde de plaats Pniel 

 

DE PRINS of ENGEL VAN ZIJN AANGEZICHT (Jes.63:9)   en ….. heeft hen gered 

 

MORAH (Hij die te vrezen is) Ps.76:12 gaven brengen aan de Geduchte 

 

DE EERSTE (Jes.41:27) als eerste (verkondig ik) aan Sion 

 

NEHORA (aramees voor licht) Dan .2:22  en het Licht woont bij Hem. Jes.60:1 Uw licht  

 

TROOSTER (Jes. 52:9 en Klaagl.1:16; want verre van mij is de Trooster) 

 

HANINA (of genade) Jer. 16:13; doordat ik U geen genade zal bewijzen 

 

BAR ENASH (Mensenzoon) Dan.7:13 

 

KONING (mlk) 

Num. 23:21 gejubel over de koning is bij hem 

I Sam.2:10 (Lofzang van Hanna) hij geeft sterkte aan zijn koning 

2 Sam.7:12 zijn koninklijke troon voor eeuwig bevestigen 

2 Sam.22:51 Hij schenkt zijn Koning grote uitreddingen….voor altijd 

Ps.2:6 ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion 

Ps 21:2 de koning (messias) juicht over Uw heil 

Ps 21 spreekt van de messias: lengte van dagen voor altoos en immer 

Ps. 45 helemaal (ik draag mijn gedicht een koning voor) 

Ps.48:3 …de stad van de grote Koning 

Ps.72:1,17 O God verleen de Koning uw recht, Zijn Naam zij voor altoos, voordat de zon er 

was (Micha 5:2 wiens oorsprong is van ouds) 

Ps.74:12 toch is God mijn Koning van oudsher 

Ps.89:28 eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen. 

Jer.23:5 die zal als Koning regeren 

Ez. 37: 24-26  David zal Koning en herder zijn 

Hos.2:13 en hun Koning trekt voor hen uit 

Hos.3:5 de Heere hun God zoeken en David hun Koning … in het laatste der dagen 

Zach.9:9 zie Uw Koning komt tot U 

 

GEZALFDE (mshichu) 

I Sam.2:10 (lofzang van Hanna) verhoogt de hoorn van Zijn Gezalfde 

I Sam.2:35 voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal 

I Sam.12:3  en in tegenwoordigheid van Zijn gezalfde 

I Sam.12:5  en Zijn Gezalfde is op deze dag getuige 

2 Sam.22:51 en betoont trouw aan zijn gezalfde ….voor altijd 

Ps.18:51  en betoond trouw aan zijn Gezalfde  

Ps. 20:7 dat de Heere Zijn Gezalfde de overwinning geeft 

Ps.89:39-52 (profetie van de vernedering van de gezalfde de Messias)  

Ps.132:10 wend het aangezicht van Uw gezalfde niet af 

Ps. 132:17 ik zal voor Mijn gezalfde een lamp bereiden 

Hab.3:13 tot redding van uw gezalfde, verbrijzelt Gij het hoofd van de slechtste 

RECHTERHAND (imink) 

Ps.16:11 lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig; 



Ps.17:7 die schuilen in uw rechterhand 

Ps.18:36 en uw rechterhand ondersteunde mij;  

Ps.21:9 uw rechterhand zal uw haters vinden 

Psalm 22:33 (lijdende messias) en zij zullen zijn RECHTVAARDIGHEID verkondigen 

Ps.44:4 niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand 

Ps.45:10 de gemalin staat aan uw rechterhand 

Ps.74:11 waarom houdt Gij uw rechterhand terug 

Ps.80:18 de man aan uw rechterhand 

Ps.98:1 zijn rechterhand gaf hem zege 

Ps 110:1,5   zet U aan mijn rechterhad 

Ps.118:15,16 de rechterhand des Heeren doet krachtige daden 

 

ZOON (bn) 

2 Sam.7:14 en Hij zal Mij tot een Zoon zijn 

I Kron.22:10 Hij zal mij tot een Zoon zijn en ik hem tot een vader… voor altijd 

Ps 2:7 Mijn Zoon zijt Gij, ik heb U heden verwekt 

Ps.2:12 kus de Zoon opdat hij niet toorne 

Ps 80:16 op de zoon die Gij U hebt grootgemaakt  

Spreuken 30:4 hoe is zijn naam en de naam van zijn zoon. 

Jes.9:5  een zoon is ons gegeven 

Dan.3:25 als de Zoon van God 

Dan.7:15 kwam iemand gelijk een mensenzoon 

 

HOEKSTEEN of ROTS 

Deut.32:15  de Rots van Zijn Heil  

Deut.32:18 de Rots die U verwekt heeft 

2 Sam.23:3 de Rots  van Israel zegt tot mij 

Ps.18:3 mijn rots op welke ik vertrouw 

Ps.19:15  mijn rots en mijn verlosser 

Ps. 62:7 Hij is mijn rots en mijn heil 

Ps. 89:27 de rots van mijn heil 

Ps. 95:1 de rots van ons heil 

Ps. 118:22 de steen die de bouwlieden versmaad hebben 

Jes.8:14 steen en een rotsblok waar men over struikelt 

Jes.28:16 een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft haast niet 

Jes. 44:8 er is geen andere rots, ik ken er geen 

Jes. 51:1 aanschouwt de rots, waaruit gij gehouwen zijt 

Zach. 10:4  uit Hen (Juda)  komt de hoeksteen 

 

TAK of TWIJG of iets wat UITSPRUIT 

Ez.17:4  (zette die uit als een wilg) , 22  een twijgje nemen en dat in de grond zetten 

Ps.72:16   golve zijn vrucht als op de Libanon 

Zach.3:8;6:12: ik zal Mijn Knecht de Spruit doen komen   

Jes.4:2 wat de Heere doet uitspruiten  

Jer.23:5; 33:15 dat ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken 

Jes.11:1 en er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai 

Jes.11:10  dat de volken de wordtel van Isai zullen zoeken 

Jes.53:2 schoot Hij op als een Wortel uit dorre aarde 


