The Suffering Messiah

De Lijdende Messias

The Messiah Who Bore Our Infirmities
Usually, when the Hebrew Bible describes the
promised Messiah, it talks about a king who will
triumph magnificently. Strangely, Isaiah chapter 53
describes a suffering Messiah whose gruesome death
will atone for the sins of all humanity, “He was
wounded for our transgressions, crushed for our
iniquities.” Given that Jesus of Nazareth was rejected
and beaten, this chapter is one of the strongest
proofs that he was indeed the Messiah.

De Messias die onze zwakheden droeg
Gewoonlijk, wanneer de Hebreeuwse Bijbel de beloofde
Messias beschrijft, spreekt die over een koning die op
grootse wijze zal triomferen. Vreemd genoeg beschrijft
Jesaja hoofdstuk 53 een lijdende Messias wiens gruwelijke
dood zal boeten voor de zonden van de gehele mensheid,
"Hij werd verwond voor onze overtredingen, verbrijzeld voor
onze ongerechtigheden." Gegeven dat Jezus van Nazareth
werd afgewezen en geslagen, is dit hoofdstuk één van de
sterkste bewijzen dat hij inderdaad de Messias was.

A Coded Messianic Secret
However, the prophet Isaiah unfortunately never tells
us the name of this “man of suffering,” so how can we
be sure this prophecy actually refers to Jesus? We need
to set aside our translation and turn to the original
Hebrew text of Isaiah. If we begin at verse 53:10 and
count every twentieth letter backwards, we discover
seven hidden letters that spell: ( ישוע שמיyeshua
sh’mi) meaning “Jesus is my name”.

Een gecodeerd Messiaans geheim
Maar helaas vertelt de profeet Jesaja ons nooit de naam van
deze "man van het lijden"; hoe kunnen we er dan zeker van
zijn dat deze profetie werkelijk betrekking heeft op Jezus?
We moeten onze vertaling aan de kant schuiven en ons
wenden tot de originele Hebreeuwse tekst van Jesaja. Als we
beginnen bij vers 53:10 en elke twintigste letter terugtellen,
ontdekken we zeven verborgen letters die spellen: ישוע
( שמיYeshua sh'mi) wat betekent "Jezus is mijn naam".

Find the hidden codes through Hebrew
Only in Hebrew can you find the name of Jesus
hiding within Isaiah 53! But the only way to
reveal this hidden code is to read the Bible in the
original Hebrew. We invite you to take your
appreciation of Scripture to the next level by
learning Biblical Hebrew in our live online courses
today.

Vind de verborgen codes in het Hebreeuws
Alleen in het Hebreeuws kun je de naam van Jezus vinden
die verborgen ligt in Jesaja 53! Maar de enige manier om
deze verborgen code te onthullen is door de Bijbel in het
oorspronkelijke Hebreeuws te lezen. We nodigen je uit om je
waardering voor de Schrift naar een hoger niveau te tillen
door vandaag nog Bijbels Hebreeuws te leren in onze live
online cursussen.

Learn Biblical Hebrew online

Leer Bijbels Hebreeuws online

(israelbiblicalstudies.com)
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