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Messiaanse verwachting
in Torah, Bijbel en Koran

Messiaanse verwachting in
Thora, Bijbel en Koran.
Toen Jezus met zijn leerlingen op weg was naar
Jeruzalem, vroeg hij hun: ‘Wie zeggen de mensen
dat ik ben?’ Daarop kwamen allerlei antwoorden.
Vervolgens vroeg hij: ‘En wie ben ik volgens jullie?’
Daarop antwoordde Petrus: ‘U bent de Messias.’
Wat betekent dat woord? En wat betekenen andere titels die voor Jezus in de Bijbel gebruikt worden, zoals Heiland, Verlosser, Redder, Bevrijder,
Mensenzoon, Zoon van God? Dit seizoen willen
wij in het Leerhuis stilstaan bij die vraag. Ook willen wij nagaan waar deze messiaanse verwachting
vandaan komt en hoe het staat in jodendom en
islam met de verwachting van een Messias.
De cyclus wordt geopend door Cees den Heyer. Hij
zal laten zien hoe men in de loop der tijden in de
christelijke traditie tegen Jezus heeft aangekeken.
Hij publiceerde daarover onlangs het lijvige boek
Jezus, een mensenleven.
Matthijs den Dulk komt de tweede avond. Hij zal
ons kennis laten maken met de grote verscheidenheid van voorstellingen rondom de Messias onder
joden en christenen en zich afvragen waarom de
twee tradities uiteen groeiden.
De avond daarna spreekt Annemarieke van der
Woude over de Knecht des Heren bij Jesaja, te
vinden in de vier zogenaamde ‘knechtsliederen’ in
Jesaja 40-55. Wie of wat is deze ‘knecht’ en welke
rol vervult hij? En wat is het (beoogde) effect van
zijn optreden op de lezers van deze teksten.
Albert Ringer verzorgt de volgende inleiding: over
de grote spraakverwarring over de eindtijdverwachting. Hij zal nagaan hoe het begrip Messias
in de na-bijbelse tijd in het jodendom wordt ge-

bruikt.
Panc Beentjes sluit hierop aan. Tot vrij recent heeft
in de Bijbelwetenschap – met name in christelijke
kring – het uitgangspunt gegolden dat de joden
ten tijde van Jezus de komst van de Messias verwachten die als een definitieve verlosser voor Israël zou optreden. Maar recente studies van de
joods-Palestijnse literatuur uit de late Tweede
Tempelperiode tonen aan dat er voor deze overtuiging weinig overtuigend bewijs te vinden is.
Waarom verbiedt Jezus in het Marcusevangelie
zijn leerlingen om zijn identiteit bekend te maken?
Daarover spreekt Peter Nissen in januari 2019. Hij
zal de titels voor Jezus in dit evangelie bespreken
en aandacht besteden aan verschillende visies op
het zogenaamde ‘Messiasgeheim’ bij Marcus.
De evangeliën van Matteüs en Lucas zijn wat de
titel Messias betreft het tegenovergestelde van
Marcus: dat Jezus de Messias is wordt luid en duidelijk verkondigd, te beginnen met het geboorteverhaal. Oebele van der Veen zal die teksten tijdens de zevende avond tegen het licht houden.
Harm van Grol zal over de eindtijdverwachting
in de Psalmen spreken, met psalm 2, de ‘koningspsalm’, als uitgangspunt. Hoe kan de wereld voltooid worden als de ‘gojim’, de heidenen, blijven
spoken.
Ook in de islam kent men een soort messiaanse
verwachting. De komst van Al Mahdi wordt niet in
de Koran, maar wel in de overleveringen van de
profeet aangekondigd. Welke voorstellingen en
verwachtingen hebben Soennieten en Shiieten
van hem? Wat zijn de verschillen en overlappingen
met de christelijke en joodse Messias? Mohamed
Ajouaou zal dit op de voorlaatste avond duidelijk
maken.
De reeks wordt afgesloten door Henk Janssen, die
spreekt over de levende verwachtingen van de
komst van het messiaanse rijk en van de Messias
in de Psalmen.
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