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He showed them the things concerning the Messiah
in the Torah, the Prophets, and the Writings, how
the Messiah must rise again from the dead.

Messiah in the Tanach

As the three men walked together, the mysterious
stranger discoursed on messianic interpretations
of “Moses and with all the prophets, He explained
to them the things concerning Himself in all the
Scriptures” (Luke 24:27). That is to say, He
explained messianic prophecies and depictions of
His own suffering, death, and resurrection from
the whole Hebrew Bible, i.e. the “Old Testament.”
Up until the mystical discourse on the road to
Emmaus, Yeshua’s disciples continually failed to
understand the Master’s predictions about His
suffering and rising, “For as yet they did not
understand the Scripture, that He must rise again
from the dead” (John 20:9). Yeshua explained
that, according to the prophecies, it was
“necessary for the Messiah to suffer these things
and to enter into His glory” (Luke 24:26).
Luke did not record the actual contents of the
Emmaus Road discourse. Nevertheless, we can
reconstruct some of it based upon obvious
parallels to the story of Yeshua and texts cited by
the apostles as messianic prophecies.
The Master discoursed on the Torah. He may have
spoken of the promises God gave to Abraham
regarding his heir, a promised seed that stood to
inherit the land and through whom all nations are
to be blessed. He must have discussed the
significance of the sacrifice of Isaac who,
according to Jewish tradition, actually died on
Abraham’s altar and rose back to life. He could not
have neglected the story of Joseph, the favored
son rejected by his brothers. The mysterious
stranger surely spoke of Moses whose death
outside the promised land allowed Israel to enter
under Joshua. The Torah contains many other
topics for messianic discourse, including the
sacrificial system with all its ceremonies and rites,
which lend themselves so well to Yeshua’s
suffering on behalf of others.
The Master discoursed on the Prophets. He
reminded them of the prophecy in Daniel that says,
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Hij toonde hen in de Tora, de Profeten en de
Geschriften de dingen die over de Messias gaan, hoe
de Messias uit de dood moest opstaan.

Messias in de Tenach

Terwijl de drie mannen samen liepen, onderhield de
mysterieuze vreemdeling hen over Messiaanse
interpretaties van "Mozes en van al de profeten; Hij
legde hen de dingen uit die op Hem betrekking
hadden in heel de Schrift" (Lucas 24:27). D.w.z., Hij
legde messiaanse profetieën en beelden van Zijn
eigen lijden, dood en opstanding uit vanuit de hele
Hebreeuwse Bijbel, d.w.z. het "Oude Testament."
Tot aan het mystieke gesprek op de weg naar
Emmaüs, slaagden Yeshua's discipelen er niet in de
voorspellingen van de Meester over Zijn lijden en
opstanding te begrijpen, "Want ze begrepen de
Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan"
(Johannes 20:9). Yeshua legde uit dat, volgens de
profetieën, het "voor de Messias noodzakelijk was
om deze dingen te lijden en Zijn heerlijkheid in te
gaan" (Lucas 24:26).
Lucas heeft niet de feitelijke inhoud opgetekend van
het gesprek onderweg naar Emmaus. Toch kunnen we
een deel ervan reconstrueren op basis van duidelijke
parallellen met het verhaal van Yeshua en teksten door
de apostelen als messiaanse profetieën aangehaald.
De Meester onderhield hen over de Tora. Hij kan
hebben gesproken over de beloften die God aan
Abraham gaf m.b.t. zijn erfgenaam, een beloofd zaad
dat op het punt stond om het land te erven en door wie
alle naties moesten worden gezegend. Hij moet de
betekenis van het offer van Isaac hebben besproken,
die, volgens de joodse traditie, eigenlijk op het altaar
van Abraham stierf en weer ten leven opstond. Hij kon
het verhaal van Jozef niet hebben verwaarloosd; de
favoriete zoon, afgewezen door zijn broers. De
mysterieuze vreemdeling sprak zeker van Mozes, die
buiten het beloofde land stierf, en Israël toeliet om het
onder Jozua binnen te gaan. De Tora bevat tal van
andere onderwerpen voor messiaanse gesprekken, met
inbegrip van het offergaven systeem met al zijn
ceremonieën en rituelen, die zo passend heenwezen
naar Yeshua's lijden ten behoeve van anderen.
De Meester onderhield hen over de Profeten. Hij
herinnerde hen aan de profetie in Daniël die zegt: "De



“The Messiah will be cut off and have nothing, and
the people of the prince who is to come will destroy
the city and the sanctuary” (Daniel 9:26). He must
have reminded them of passages like Zechariah
12:10 or Amos 8:9 where the sun turns dark at
midday and the house of Israel mourns over the
one they pierced as one mourns for an only son.
certainly directed them to consider the servant of
the LORD prophecies in Isaiah, particularly the
potent prophecies of the suffering ser
52:13-53:12. Several other pertinent prophecies
could be cited.
The Master discoursed on the Writings. He might
have turned their minds to any number of psalms,
which describe the tribulations and triumphs of
David and frequently speak of God’s deliverance
from death and of His gift of life. The apostles
reinterpreted the Psalms to apply them to
Messiah the Son of David.
By the end of the discourse, the disciples
understood how the whole Tanach could be
understood to point toward Yeshua.

2

“The Messiah will be cut off and have nothing, and
the people of the prince who is to come will destroy
the city and the sanctuary” (Daniel 9:26). He must
have reminded them of passages like Zechariah

he sun turns dark at
midday and the house of Israel mourns over the
one they pierced as one mourns for an only son. He
certainly directed them to consider the servant of

in Isaiah, particularly the
potent prophecies of the suffering servant in Isaiah

53:12. Several other pertinent prophecies

The Master discoursed on the Writings. He might
have turned their minds to any number of psalms,
which describe the tribulations and triumphs of

d’s deliverance
from death and of His gift of life. The apostles
reinterpreted the Psalms to apply them to

, the disciples
understood how the whole Tanach could be
understood to point toward Yeshua.

Messias zal worden afgesneden en niets
het volk van de vorst die komen
het heiligdom te gronde richten" (Daniël 9:26). Hij
moet hen hebben herinnerd aan passages zoals
Zacharia 12:10 en Amos 8:9 waar de zon
donker wordt en het huis van Israël
degene die ze doorstaken zo
enige zoon. Hij deed hen zeker denken
profetieën over de knecht des HEEREN in
name de krachtige profetieën over de lijdende
dienaar in Jesaja 52:13-53:12. Verscheidene andere
relevante profetieën konden
De Meester onderhield hen
kon hun aandacht hebben gevestigd op
psalmen, die de beproevingen en overwinningen van
David beschrijven en vaak over Gods
dood gaan en van Zijn gave van het leven. De
apostelen herinterpreteerd
te passen op de Messias, de Zoon van David.
Tegen het einde van de gesprekken
discipelen hoe de hele Tenach kan worden opgevat
als verwijzing naar Yeshua.
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