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De Joodse ‘Messias’ 
http://www.wayoflife.org/index_files/the_jewish_messiah.html , 23-3-2016 

Uit: THE FUTURE ACCORDING TO THE BIBLE. 
http://www.wayoflife.org/publications/books/future_according_to_bible.php   

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling, voetnoten en plaatjes door M.V. 

 
De Joden zien uit naar de Messias, en de Messias naar wie zij uitkijken is in feite de Antichrist. 
De Joden zien niet uit naar een Messias die hen zal bevrijden van zonde. Zij hebben geen offer-
dienst, en zij zijn daarmee tevreden, denkend dat zij geen bloedverzoening nodig hebben. Zij vieren 
het Pascha en de Grote Verzoendag zonder een lam en zonder bloedstorting. 
Wij vroegen aan een Joodse Rabbijn in Jeruzalem: “Hoe reinigt u zich van uw zonden?” en hij ant-
woordde: “Wij vragen God om vergiffenis door gebed en door handelingen”. Bij navraag over Le-
viticus 17:11 (SV1977) – “het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen” – zei de rabbijn 
dat de interpretatie dat de mens nood heeft aan een letterlijk bloedoffer een valse interpretatie is. 
Een vertegenwoordiger van het Tempel Instituut vertelde ons hetzelfde: 
“God weet dat wij niet de offers hebben. Daarom heeft Hij ons een andere manier van verzoening 
gegeven, en dat is door gebeden. Wij hebben gebeden die grote rabbi’s hebben geschreven na de 
verwoestingen, en wij zeggen deze gebeden op en dat is alsof wij offeren”. 
De Joden stootten zich aan de Lijdende Messias 2.000 jaar geleden. Zij zagen uit naar een Messias 
die hen zou bevrijden van Rome, niet een Messias die zou sterven voor hun zonden. Zij wilden een 
Koning, niet een Redder. 
Sinds de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 nC, hebben de Joden uitgezien naar een Messias 
die de tempel zou herbouwen. In de Joodse traditie die zich 
nadien ontwikkelde werd de herbouw van de tempel geas-
socieerd met de komst van de Messias. Volgens Maimoni-
des (ook Rambam genaamd), de hoogste rabbinale autori-
teit, is eender welke Jood die begint met de herbouw van 
de Tempel een potentiële Messias.  
Simon bar Kochba werd als een Messias beschouwd in de 
tweede eeuw toen hij een revolte leidde om Jeruzalem te 
heroveren en de Tempel te herbouwen. Zijn naam Bar Kochba (“Zoon van de Ster”) was gebaseerd 
op de Messiaanse profetie van Numeri 24:17 (“Er zal een ster uit Jakob voortkomen …”), en door 
de Joden werd een muntstuk geslagen dat de tempel met de ark van het verbond afbeeldt samen met 
de Messiaanse ster op het dak (zie afbeelding).  
Een vertegenwoordiger van het Tempel Instituut vertelde ons in 2010 dat zij uitzagen naar een tem-
pelbouwer: 
“Wij wachten op een Messias. Volgens de Joodse traditie geloven wij dat er in elke generatie ie-
mand is die de Messias kan zijn. De vraag is wie hij zal zijn. Het antwoord is dat enkel iemand die 
bepaalde dingen doet de Messias kan genoemd worden: hij die Israël terugbrengt naar Israël, hij die 
de tempel herbouwt”. 
Door deze traditie is het eenvoudig te zien hoe men naar de Antichrist zal opzien als de Joodse 
Messias. Hij zal komen als een vredestichter, en door zijn satanische macht zal hij het mogelijk ma-
ken dat de Joodse tempel herbouwd wordt niettegenstaande islamitische vijandigheid. 
De Joden kijken uit naar een Messias die hun problemen zal oplossen en vrede zal brengen wanneer 
de tijden duister zijn. In een video-interview in Jeruzalem 2010 vertelde ons een Rabbijn dat de 
Messias zal komen wanneer de dingen erg duister lijken te zijn en dan zal hij vrede stichten. Hij zei: 
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“Jeruzalem  moet weer een eenheid worden, en wanneer de Messias komt zal ons de tempel terug-
gegeven worden. Maar dat kan niet gebeuren voordat er een duurzame vrede is. Ultiem zullen wij 
dieper in de verwoesting moeten gaan voordat we uitkomen in het licht en God niet enkel het Jood-
se volk verlost maar ook de rest van de wereld. Er moet vrede komen, maar vrede kan enkel komen 
wanneer de dingen erg donker worden”. 
Maar de Joodse profeten zeiden dat er geen vrede is voor de goddelozen (Jesaja 57:21). Er kan geen 
vrede zijn voor Israël voordat het zich in een goede relatie bevindt met God, voordat het berouw 
heeft van haar zonden en zich bekeert. Tot dan zal elke zogenaamde vrede uitdraaien op valse vre-
de, en dat is precies wat de Antichrist zal brengen.  
“Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 
Thessalonicenzen 5:3). 
Dus, de Joden zien niet uit naar een Redder van hun zonde; zij zien uit naar een Messias die vrede 
zal brengen, iemand die hun problemen zal oplossen, die hen zal helpen de Tempel te herbouwen, 
die hen niet zal berispen als zondaars maar hen zal helpen hun “positieve inclinaties” te volgen. 
Alhoewel zij het niet weten, zien zij eigenlijk uit naar de Antichrist, en de Bijbel zegt dat zij hem 
zullen accepteren wanneer hij komt.1 
De wereld roept om vrede vandaag, en de naties zullen de leugens en bedrieglijke tekenen van de 
Antichrist geloven.2 De naties zullen zich verheugen, denkend dat de grootste problemen van de 
wereld zijn opgelost en de lang verwachte “Age of Aquarius” aangekomen is, maar de wereldvrede-
partij zal een kort leven beschoren zijn en de Antichrist zal spoedig zijn ware gelaat tonen wanneer 
hij zich als God in Israëls tempel zet en aanbidding eist op straffe van executie. 
De Antichrist zal het mogelijk maken dat de Derde Tempel zal gebouwd worden op de Tempelberg, 
iets wat vandaag onmogelijk lijkt. 
Bijbelse profetie associeert de Antichrist met de bouw van de Derde Tempel. 
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval geko-
men is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, 
die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de 
tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:3-4). 
(De Eerste Tempel werd gebouwd door Salomo, de Tweede Tempel werd gebouwd nadat de Joden 
terugkeerden uit Babylonische ballingschap, en deze werd uitgebreid en verfraaid door koning 
Herodes I de Grote, zodat dit Herodes’ Tempel werd genoemd). 
In Israël zijn grote voorbereidingen gemaakt voor de bouw van de Derde Tempel. Het Tempel Insti-
tuut, gesticht in 1986, heeft alle artikels geprepareerd, inbegrepen een  gouden Menorah (waarde $2 
miljoen aan goud) en de gouden kroon van de hogepriester ($30.000). Toen ik Jeruzalem bezocht in 
2010 en 2013, stond de Menorah tentoongesteld op het plein van de Westelijke Muur, tegenover de 
Tempelberg. In december 2014, completeerde het Tempel Instituut ook een offeraltaar dat bedoeld 
is voor de Derde Tempel. 
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1 Jezus heeft gezegd: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn 
eigen naam, die zult u aannemen” – Johannes 5:43. Hier spreekt Hij over de Antichrist! 
2 Openbaring 13:14: “En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te 
doen”. 
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