
JODEN EN CHRISTENEN EN DE VERWACHTING VAN DE MESSIAS 

In de Advent lezen christenen in de liturgie passages uit de Oudtestamentische profeten, die 

spreken over de komst van de Messias, de Gezalfde, op wie de Geest van God zal rusten en die 

een rijk van vrede en gerechtigheid zal brengen (zie bijvoorbeeld Jesaja 11, 1-10, de eerste lezing 

uit het A-jaar). Voor christenen is die verwachting al in vervulling gegaan.  De titel ‘Christus’ die 

christenen aan Joden toekennen, is een vertaling van het van oorsprong Hebreeuwse woord 

‘Messias’ dat Gezalfde betekent. Christus is voor hen de Messias en Kerstmis is het feest van de 

komst van die Gezalfde. 

Op dit punt verschillen Joden en christenen vanouds met elkaar van mening. Voor Joden zijn de 

Messias en het messiaanse rijk nog steeds niet gekomen. Zij zien nog steeds uit naar de komst 

van de Messias en zijn rijk van vrede en gerechtigheid. In het Achttiengebed dat religieuze Joden 

drie maal daags bidden, vragen zij God dat de spruit van David (Jes. 11,1) - d.w.z. de Messias snel 

mag ontspruiten en dat hij snel de bevrijding mag brengen, de bevrijding waarop zij heel de dag 

hopen. 

Maar is er hier wel sprake van een radicale tegenstelling?  Ook wanneer christenen belijden dat 

Christus voor hen de Vredesvorst is  waarvan de profeet Jesaja droomde, zullen zij tegenover de 

Joden moeten erkennen dat het messiaanse rijk nog lang niet is gerealiseerd. Er is alleen maar een 

begin mee gemaakt.  

Zo bezien is er voor christenen geen aanleiding de Joden te verwijten dat zij Christus niet als de 

Messias te erkennen. In een tekst die in 2002 is uitgegeven door de pauselijke Bijbelcommissie* 

staat dat de joodse verwachting van de Messias niet vergeefs is. De joodse verwachting zou 

christenen scherp moeten houden en voor hen juist een krachtige prikkel kunnen zijn om hen er 

aan te herinneren dat zij, net als de Joden, nog steeds in de verwachting leven van de komst van 

het Koninkrijk van God, het rijk van vrede en gerechtigheid. Bidden zij overigens in het Onze 

Vader niet: ‘Uw (konink)rijk kome’? 
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* Pauselijke Bijbelcommissie, ‘Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel’ 

Een-twee-een, Kerkelijke Documentatie, 20 december 2002, pag. 26 
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