Pesachherdenking Tesjoeva-gemeente
3 april 2018 ~ 14 aviv volgens de Zadok zon-sterren feestenkalender

We ontsteken de Menora & blazen op de sjofar:
Allen zeggen:
 Deuteronomium 6:4-7 Hoor, Israël, JHWH is onze God; JHWH is Één!
Jullie zullen JHWH, je God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je
kracht. Wat Ik jullie vandaag gebied, zal in je hart zijn. Je zult het je kinderen inprenten en
daarover spreken wanneer je in huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je neerligt en
wanneer je opstaat.

God van trouw
 Psalm 89:33-35 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, Mijn trouw zal Ik
niet verloochenen, Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over Mijn lippen
gekomen is.
 2 Timotheus 2:13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen
kan Hij niet.

In een begin, de machtswisseling
Verteller:
Tijdens deze Pesachviering gaan we ver terug in de tijd en belanden bij het begin: Genesis
1, 2 en 3. Elohiem creëerde de schepping in 6 dagen en plantte daar de 1ste mens Adam en
Eva in Zijn hof. Daar gebood Hij dat de mens mocht eten van alle vruchten van de bomen die
Hij geschapen had. Behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Want, indien men
daarvan zou eten zou de dood onherroepelijk volgen en zou de mens gescheiden worden
van Elohiem.
Ook satan is geschapen door Elohiem en ontving eens de macht, de autoriteit en het recht
om zich als dienende geest in deze schepping te begeven.
Maar satan had niet van Elohiem de macht gekregen om de door Elohiem geschapen mens
te overheersen. Aangezien hij hoogmoedig werd en zelf zijn eigen koninkrijk wilde stichten
probeerde hij zijn doel te bereiken door de 1ste mens te verleiden tot ongehoorzaamheid aan
hun Schepper. Satan - Gods tegenstander - met misleiding, leugen en bedrog lukte het hem
de eerste Adam in zijn val te laten lopen, de zondeval. Zo werd de mens afgesneden van
Elohiem en volgde de dood. Daarnaast werd de aardbodem vervloekt, met alle gevolgen van
dien…
 Romeinen 6:23 – Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood….
 Genesis 3:17 Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten hebt,
waarvan Ik u geboden: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al
zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft.
 Lucas 4:5-6 En hij (de leugenaar) voerde Hem (Jesjoea) op een hoogte en toonde Hem
al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de leugenaar zei tot Hem: U zal ik al
deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil.
Verteller:
Datgene wat God zei, kon Hij niet terugdraaien want alles wat Hij zegt staat voor eeuwig
vast. De aarde werd vervloekt en de machtswisseling was een feit.
 Psalm 119:89,160 Voor eeuwig, JHWH,staat Uw woord vast in de hemel. Vanaf het
begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Een hoopvolle belofte, de Verlosser…
 Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en
haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
 Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, ……maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Jesjoea de Messias, onze kurios.
 1 Korinthe 1:25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van
God is sterker dan de mensen.
 1 Korinthe 2: 6-8 Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid
echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht tenietgaat,
maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds
van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer
eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de kurios
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
 1 Timotheüs 2:5,6 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen,
de mens Jesjoea de Messias. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het
getuigenis op de door God bestemde tijd.
Verteller:
Jesjoea, aan het kruis op Golgotha, was ‘het zwakke van God’ dat sterker bleek te zijn dan
de beheersers van deze wereld. En daar had de tegenstander en zijn demonen toch echt
niet op gerekend. God zette Zijn Middel(aar) in toen de volheid van de tijd daar was. En in
die tussentijd bleven de aartsvaders en gelovigen op JHWH’s Woord vertrouwen met daarin
de belofte van herstel.
♫ Lied Opwekking 785:
Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus’ Naam.
Refrein:
Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen.
Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van Hem in eeuwigheid!

We nuttigen de soep

De Sedermaaltijd -

‘Wat verteld moet worden’

We beginnen het herdenken van de uittocht uit Egypte met het Hebreeuwse lied VeHi she
Amda. Het lied heeft betrekking op de verdrukking in Egypte en de bevrijding daaruit en
wordt vaak gezongen, juist tijdens Pesach.
Vehi She'amda laavotenoe
En dit bewaarde onze vaderen
Sheló echad bilvad amad alenoe lechalotenoe
Dat niet maar één [vijand] tegen ons opstond om ons te vernietigen
V'HaKadosh baroech-hoe matzilenoe miyadam
Maar de Heilige – geprezen zij Hij! - redt ons uit hun handen

Het schaduwbeeld van de werkelijkheid - Instelling Pascha,
 Exodus 12:1-14 JHWH zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze
maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de
maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van
deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als
het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij
zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam
rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een
mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het
in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde
gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het
bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen
waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht
nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met
bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw
eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur
gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden.
U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de
volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.
En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan
uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten,
het is Pascha voor JHWH. Want Ik zal in deze nacht door het
land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte
treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden
van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik,JHWH.
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u
verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf
teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag
worden. U moet hem vieren als een feest voor JHWH. U moet hem vieren als een
eeuwige verordening, al uw generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden
eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die
iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden
uitgeroeid Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige
samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden.

Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem
dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw
legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als
een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de eerste maand moet u
ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de
avond van de eenentwintigste dag van de maand. Zeven dagen lang mag in uw huizen
geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet
uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een
ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u
ongezuurde broden eten.
 Exodus 3:6-9 Ik ben JHWH uw vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob.” “Ik heb
gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte er aan toe is,” zei JHWH. “Ik heb gehoord hoe ze
schreeuwen om verlost te worden van hun onderdrukkers. Ik weet hoeveel ze moeten
doorstaan. Ik ben gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik haal
hen uit dat land vandaan en breng hen naar een mooi en ruim land, dat overvloeit van melk
en honing.
Wie van de aanwezige kinderen weet de plagen op te noemen? (staan in uitgereikt werkje)
 Exodus 6:1-6 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben JHWH, Ik zal u onder de
dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van de slavernij en u verlossen door een
uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een
God zijn, opdat gij weet, dat ik, JHWH, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der
Egyptenaren uitleid. En Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb het aan
Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven, en Ik zal het u geven tot een bezitting. Ik JHWH.
Verteller:
En zo vergoten de Israëlieten het bloed van het lam, dat het toekomstige offer van Jesjoea
symboliseerde. Alleen door Jesjoea zijn we veilig als Gods toorn de aarde zal oordelen met
plagen. Pesach betekent dan ook ‘voorbijgaan’.
De bittere kruiden die bij de Pesachmaaltijd worden gebruikt zijn een beeld van de bittere
verdrukking waar het volk van God onder leed. Het gebukt gaan onder de macht van de
slavernij van de dood, dat teruggaat tot Genesis 3. Messias Jesjoea heeft voor ons de bittere
vloek van de zonde teniet gedaan in Zijn lichaam en met Zijn bloed. Hij heeft geleden, zodat
onze straf die wij verdiende ( wegens ontrouw aan Gods levensrichtlijnen), aan ons voorbij
zou gaan. Romeinen 6:23 – “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, ……maar de
genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer”.
 Hebreeën 10:4-7 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden
wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet
gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de
zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij
geschreven – om Uw wil te doen, o God.
 Romeinen 5: 17-19 Want, indien door de overtreding van de ene (Adam) de dood als
koning is gaan heersen door die ene (Adam), veel meer zullen zij, die de overvloed van
genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen
door de ene, Jesjoea de Messias. Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor
alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid
voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid
van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de
gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

 Johannes 10:17-18 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het
weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af.
 Hebreeën 5:7-8 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder
sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is
verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd
(bewezen) uit hetgeen Hij heeft geleden.
Ieder neemt een stukje peterselie en doopt deze in het zoute water en eet dit
op. Dank voor datgene wat Jesjoea voor jou ‘onder tranen’ gedaan heeft.
Ieder neemt een matze en smeert deze in met mierikswortel en denk aan het
bittere lijden wat Jesjoea voor ons heeft volbracht en denk aan het lijden van
Gods volk door alle eeuwen heen.

 Jesaja 52:10 JHWH heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle
einden der aarde zullen zien het heil (=Jeshua) van onze God.



1 Timotheüs 6:15,16 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en
Heere der heren, zal Hem (Jesjoea) op Zijn tijd laten zien.Hij die als enige onsterfelijkheid
bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan
Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen
Verteller:
Messias Jesjoea was het eerste, het enige en het laatste antwoord op Zijn bepaalde tijd van
de Vader op de machtsovername van de leugenaar in het hof van Eden. De mogelijkheid
bestond dat alles fout zou lopen want Jesjoea zélf kon enerzijds voortijdig een eind aan deze
lijdensweg maken. Denk aan Mattheus 26:53-54 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan
aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stelle?
In de hof van Getsemané en tijdens de onwettige terechtstelling van Jesjoea, hoopte satan
anderzijds over Gods Zoon te kunnen regeren. Dan zou de hele schepping voor eens en
voor altijd in de macht van de zonde en de dood zijn. Behalve als Jesjoea vol hield.
Hallelu-JaH, Jesjoea overwon dit gevecht en doorstond helse pijniging en verleiding. Het
werd een strijd op leven en dood in de zienlijke en de onzienlijke wereld.
♫ Lied: Opwekking 781
Hoor de hartslag van de hemel: Jezus redt.
Hoor de adem van genade: Jezus redt.
Heel de hemel zingt tot eer van de nieuwgeboren Heer.
En haar lied klinkt telkens luider: Jezus redt.
Voor wie nederig van hart is:Jezus redt, Je-zus redt.
Wijzen knielen en aanbidden:Jezus redt.
Heel de hemel bruist en zingt,God verdrijft de duisternis.
Hij brengt licht en eeuwig leven. Jezus redt.
Hij deelt zelf in onze tranen; Jezus redt.
En Hij stierf voor onze zonden;Jezus redt.
Aan het kruis is het volbracht. Christus heeft nu alle macht.
Het verslagen graf getuigt dat Jezus redt.

Hij geeft leven, breekt de ketens; hoop vervult ons hart opnieuw.
Machten beven, maar wij weten;onze God maakt alles nieuw.
Hij geeft leven, breekt de ketens;hoop vervult ons hart opnieuw.
Machten beven, maar wij weten; onze God maakt alles nieuw.
Jezus redt.
Onbetaalbaar, zijn genade! Jezus redt.
Maak Hem groot om al zijn daden!
Jezus redt.
Overwinnend voor altijd, draagt Hij ons door elke strijd.
Gods verlosten zingen samen: Jezus redt.
Overwinnend voor altijd, draagt Hij ons door elke strijd.
Gods verlosten zingen samen:
Jezus redt, Jezus redt.

 Lucas 22: 7,8,14 en16 De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het
Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat
heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En toen het uur
aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen:
Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het
voorzeker niet meer zal eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.
DINER
De instelling van het vernieuwde verbond (maaltijd) in Zijn bloed
Verteller:
Jesjoea is voor ons het ultieme ongezuurde brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij was
gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Het zondeloos Lam dat de zonde van de wereld
op zich heeft genomen heeft smarten ervaren zoals ieder mens dit ervaart in het leven.
 Hebreeën 4:14 Want wij hebben geen hogepriester,die niet kan meevoelen met onze
zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen.
 Johannes 6:32-35 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de
hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van
God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan
tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jesjoea zei tegen hen: Ik ben het Brood
des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit
meer dorst hebben.
Verteller:
De tijd brak aan dat Jesjoea als Middelaar tussen God en mensen zou strijden voor herstel
van de breuk in de relatie die door de zonde was ontstaan. Tijdens Zijn laatste
Pesachmaaltijd met Zijn discipelen legde Hij uit dat Hij het verbond dat heel het volk Israël
verbroken had, zou herstellen en dit opnieuw zou bekrachtigen met Zijn lichaam en Zijn
bloed. Het verbondsmaal (avondmaal) is een getuigenis van verbondsgelovigen waarin
Jesjoea centraal staat. Zowel het lichaam als het brood is een verwijzing naar het Woord, de
Torah en het Levende Woord, Jesjoea. Door gezamenlijk het brood te breken, getuig je dat
je overeenkomstig de geboden van de Vader leeft, in de voetsporen van Zijn Zoon. Bij het
breken van het brood en het eten daarvan zeg je eigenlijk hetzelfde wat het toenmalige volk

Israël, tijdens de verbondssluiting in de Sinaï zei; “Al de woorden die JHWH gesproken heeft
zullen wij doen”. Exodus 24:3
 Lucas 22:19 En Hij nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan
hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn
gedachtenis.
 1 Korinthe 5:7,8 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij
zijt immers ongezuurd. Want ook ons Pesachlam is geslacht: Messias. Laten wij derhalve
feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar
met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
Verteller deelt matze uit, gebroken van één complete matze
Allen eten in stilte de Matze ter nagedachtenis aan het verbroken lichaam van Jesjoea
 1 Korinthe 11:25-26 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij
zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de
dood des Heren, totdat Hij komt.
 Lucas 22:,20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe
verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

We drinken de beker van het vernieuwde verbond in het bloed van Jesjoea
en luisteren tenslotte naar het lied: ‘Het leven vieren’
Verteller:
In die bewuste nacht werd Jesjoea verraden, vals beschuldigd en onderging de marteldood
op de daaropvolgende dag – 15 aviv.
Met luider stem riep Hij, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?.
Deze kreet laat de verlatenheid van de Zoon van God zien, die de dood ziet en voelt
naderen. Een realiteit die helemaal tegengesteld is aan de Heer van het leven.
Door Zijn volk verraden, Zijn leerlingen verlaten, omringd door degenen die Hem uitschelden,
gaat Jesjoea gebukt onder het verpletterende gewicht van een zendingsopdracht waarbij hij
een extreem lijden, vernedering en volkomen uitputting moet ondergaan.
Toch is Zijn kreet geen wanhopige kreet, maar een die uitloopt op een perspectief van
Goddelijke overwinning. Want in Zijn lijden, uit gehoorzaamheid aan de Vader, uit liefde voor
de mens, gaat de Heer Jesjoea door verlatenheid en dood heen om uit te komen bij HET
LEVEN en zal Hij het aan alle gelovigen die Hem als de Verlosser accepteren, geven.
 1 Korinthe 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Messias allen
levend gemaakt worden.
 1 Korinthe 15:44 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een
levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

 Colossenzen 1:13-14 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht
in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van
zonden.
Verteller:
Toen Jesjoea aan het kruishout zijn geest terug gaf aan de Vader, was hij getrouw tot in de
dood. Hij had bewezen dat Hij de sterkere was. Door zijn gehoorzaamheid aan de Vader
werd hij overwinnaar over de wetteloosheid van de tegenstander en zijn legioenen. Zoals de
eerste Adam zich door ongehoorzaamheid aan Gods bevel had onderworpen aan de
tegenstander (satan), zo onderwierp de tweede Adam op Zijn beurt de leugenaar onder Zijn
gezag. De leugenaar had raak geschoten in het hof van Eden. Maar op Golgotha schoot hij
grandioos mis!!
 Hebreeën 2:14 Daar nu de kinderen (mensen) aan bloed en vlees deel hebben, heeft
ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht
over de dood had, de duivel, zou onttronen.
 Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
 Mattheüs 28:18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde.

♫ Lied: Opwekking 615
Dank U voor het kruis Heer, Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn; nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor offer; vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij
En omarmt mij als een zoon
Refrein:
Waardig is het Lam zittend op de troon. Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer Jezus, zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam. Waardig is het Lam
Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein; Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor Uw offer; vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij en omarmt mij als een zoon.
Verteller:
Vandaag zien wij uit naar die grote dag, die komen zal; waarop het aardse Jeruzalem opgaat
in het hemelse Jeruzalem; waarop we de maaltijd zullen vieren in de heerlijkheid van de
Messias, Koning Jesjoea, het feestmaal voor alle volken waarover de profeten spraken.
De laatste drinkbeker zal zijn vervulling krijgen in de nabije toekomst wanneer Jesjoea op de
troon van David zal zitten om samen met ons deze beker te drinken in Zijn koninkrijk.
 Mattheus 26: 29, 30 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de
vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in
het Koninkrijk Mijns Vaders. En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de
Olijfberg.

Allen zeggen: Tot volgend jaar in Jeruzalem!: Lesjanah Haba’ah Bieroesjalajim!
“Maranatha, kom Jesjoea, kom!”
Lied: Maak het nieuws bekend van Christiaan Verwoerd
Maak het nieuws bekend, aan het volk Israël: "de rechterhand van God (JaH) die bevrijdt".
In benauwdheid en angst wil Hij bij hen zijn, Hij zelf gaat voor hen uit in de strijd.
Refrein:
Oh, Jesjoea, Hij is de Redder en Hij alleen is de hoop op herstel.
Laat het volk zijn vertrouwen stellen op de Machtige van Israël.
Zet de poorten wijd open, maak plaats voor de Koning. Effen de weg naar de troon.
Hij heeft Sion gekozen als plaats voor Zijn woning. Spoedig brengt Hij Zijn shalom.
God (JaH) ontfermt zich weer over Jakobs huis.
Oh, wat een groot moment zal dat zijn.
Als de stad van de Heer (JHWH) naar Hem roepen zal:
"baruch haba be S'hem Adonai " (JHWH)

Koffie met een bonbon ter afsluiting

Deze Hagada is grotendeels gemaakt door Winand & Willy Breuer maar mag met hun toestemming, deels
aangepast door Charlie Lengkeek, gebruikt worden in de Tesjoeva-gemeente

