
Messias

De titel ‘messias’ is afgeleid van het Hebreeuwse 
woord masjiach, dat ‘gezalfde’ betekent. Christus 
(christos) is er de Griekse vertaling van. Deze titel 
is Jezus van Nazaret zo eigen geworden dat het 
bijna een familienaam is geworden: Jezus Chris-
tus.
 In het Oude Testament wordt de koning van Is-
raël beschouwd als de ‘gezalfde’, zie bijvoorbeeld 
psalm 2:2. De belijdenis dat Jezus messias is be-
tekent dan ook op de eerste plaats: belijden dat 
hij de koning van Israël is. Zijn volgelingen be-
schouwden het als de titel die God hem verleen-
de door zijn opstanding (verrijzenis) en verheer-
lijking. Pasen en hemelvaart zijn als het ware zijn 
troonsbestijging als eeuwige koning.
 Al snel in de christelijke traditie is men Jezus 
echter gaan beschouwen als messias vanaf het 
begin van zijn optreden. Vandaar dat Matteüs, 
Lucas en Johannes hem al vanaf het begin van 
hun evangeliën zo noemen (Matteüs 2:2; Lucas 
1:32; Johannes 1:41). Dat wordt nog eens bekrach-
tigd door de vermelding van de afstamming van 
David, de grootste koning van Israël.

Met de Babylonische ballingschap (586-539 
v.Chr.) verdwenen de echte koningen in Is raël. 
Het koningschap kon daardoor geïdealiseerd 
worden en werd voor het bezette en verdrukte 
volk het symbool van een heilsverwachting in de 
verre toekomst.
 Deze ‘messiasverwachting’ werd bij een aan-
tal Joodse groepen vooral vanaf de tweede eeuw 

v.Chr. steeds sterker. Dat gebeurde op verschillen-
de manieren bij verschillende groepen: bij som-
mige politiek en militair, bij andere meer theolo-
gisch, kosmisch en eschatologisch. De kern was 
echter steeds dat God op de gestelde tijd iemand 
zou sturen om zijn volk te redden van de onder-
drukking door heidense volken en het eindelijk 
verlossing en vrijheid te schenken. Die iemand 
zou een door God uitverkoren dienaar en heerser 
zijn: Gods gezalfde.
 Het beeld van de verwachte messias was voor-
al koninklijk ingekleurd. In de tijd voor en na Je-
zus waren er verschillende Joodse messiaskan-
didaten, zoals Bar Kochba. Ook de belijdenis van 
Petrus in Marcus 8:27-29 verwijst naar het ver-
wachte koningschap.
 Het beeld van de messias had ook wel ande-
re trekken, zoals die van een profeet (zie Mat teüs 
16:14), of van een priester of Leviet. De Dode Zee-
rollen spreken over de komst van twee messias-
sen: een koninklijke en een Aäronitische (pries-
terlijke). De brief aan de Hebreeën erkent Jezus 
als messias, maar ziet hem voornamelijk als ho-
gepriester. 
 In het Nieuwe Testament verenigt Jezus alle 
denkbare messiaanse functies in zich: hij is ko-
ning, priester en profeet. Daardoor is de beteke-
nis van de titel mettertijd ook breder geworden: 
de messias is de door God gevolmachtigde red-
der en bevrijder, in welke symbolische functie 
dan ook.
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