Beth Yeshua

ls Yeshua de
proÍetische
Mashiach? (1 I
,,Zie mijn knecht, di.e Ik ondersteun,

Mijn ui,hserkorene, in uie Ik een uelbehagen heb, Ik heb Mi.jn Geest op
hem gelegd,..." - Deze uoorden uit
Yeshagahu 42: 7 heri.nneren ons aan

d,e

stem di,e uit d,e hemel kuam, nadat
Yeshua i,n de Yarden gedoopt uerd
terroi.jl de Ruach haQodesh als een
dui,f op Hem neerdaal.de. Dat is geen
toeual! Het gaat hier narnelijk on1. een
profetie die inderdaad deze gebeurteni.s betreft!
In de Tenach staan er her en der soms
kleine, soms wat langere teksten verdeeld over de profetische boeken en
tehiliem, die de komst, maar ook de
wederkomst van de Mashiach voorspellen. Menige tekst op zich liikt nergens op te slaan en is dus zonder kennis van de Brith haChadasha nauvyelijks te begrijpen. Dat verklaart ook
de moeite die velen van onze Joodse
broeders en zusters hebben om in Yeshua hun langvcrwachte Mashiach te
zien. Indien meri echter alle profetieën

uit

de Tenach aangaande de Verlosser

inventariseert en rangschikt, dan begint het hele Ieven van Yeshua duidelijk zichtbaar te worden.
Over de geboorte van Yeshua te
Beth Lechem zijn ons de volgende teksten bekend: ,,Zie, de jonkvlouw zal
zwanger worden en een zoon baren;
en zij zal Hem de naam Imanuel geven."'(Yeshayahu 7:14). ,,En gij, Beth
Lechem Efratha, aI zijt gij klein onder
de geslachten van Yehuda, uit u zal
Mij voortkomen die een heerser zal
zijn over Yisra'el en wiens oorsprong
is van ouds, van de dagen der eeuwigheid". (Micha 5:1). ,,Want een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schou-

der en men noemt het Wonderbare

I
Raadsman, Sterke G'd, Eeuwige Vader, Vredevorst.i'(Yeshayahu 9:5) - In
Yirmeya 31:15 staat de moord op de

kinderen van Beth Lechem door koning Hordos beschreven: ,,Hoor, te
Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten

over haar kinderen, omdat er geen
meer is." - Miryam en Yosef moesten
daarom met Yeshua naar Egypte
vluchten, van waar ze later weer terugkeerden: ,,Uit Egpte heb Ik mijn
Zoon geroepen." (Hosheya 11:1) Wordt vervolgd.
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